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Willem Jan Christiaan van Wijngaarden, de schrijver van
deze artikelen, werd in 1818 geboren in Rijssen en overleed
in deze stad in 1882. Hij was „boaven-meister" en koster-voorzanger in de kerk, een combinatie van werkzaamheden, die
vroeger veel voorkwam. In zijn vrije tijd verzamelde hij verhalen ovei Rijssen en omgeving, die hij omwerkte tot novellen
en gedichten en die door zijn zoon, de aan vele nog wel bekende „meister van Wiengoardn", zorgvuldig zijn verzameld.
Van hem ontving ik deze familie-papieren ter bewaring en
eventuele bewerking. Door tijdgebrek is hier echter nooit iets
van gekomen, zodat gaarne alle medewerking werd toegezegd
toen het bestuur van de Stichting Oudheidkamer (Riessen) mij
verzocht, deze artikelen te mogen uitgeven.
Wij moeten de inhoud van deze novellen en gedichten met
de vaak romantische beschrijvingen, trachten te zien door de
bril van de Twentenaar van de 19e eeuw, bij wie de belangstelling veelal anders gericht was dan die van de huidige
mens. Toch is het de moeite waard deze artikelen voor het
nageslacht te bewaren om de folkloristische bijzonderheden,
die zijn vermeld, de historische gegevens, welke waardevol
zijn en in het bijzonder om de taal, waarin zij geschreven djn.
Want, zoals een bekend taalkundige mij enige ja ŗen geleden
zei: van Wijngaarden is en blijft ēēn onzer beste schrijvers
van het Twentsche dialect. Deze literatuur is in de eerste
helft van de 20e eeuw rijk aan uitmuntende schrijvers; uit de
19e eeuw is ons echter niet veel overgebleven.
Het is de grote verdienste van het bestuur van de Stichting
Oudheidkamer (Riessen), dat het, mede door de krachtige
financiēle steun, die het Gemeentebestuur van Rijssen heeft
verleend. er in geslaagd is, de uitgave van deze papieren tot
stand te brengen, waardoor een stuk locale folklore en geschiedenis bewaard is gebleven. Ook de waardevolle medewerking van de uitgever moge niet onvermeld blijven.
Verder mogen wij hopen en verwachten, dat dit werk en de
financiēle offers, die hiervoor gebracht moesten worden,
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beloond zullen worden door de belangstelling, die deze bundel
ongetwijfeld zal ontmoeten, in het bijzonder bij de inwoners
van Rijssen en de oud-Riessenaren, maar evenzo bij alien, die
de taal en de geschiedenis van ons mooie gewest een blijvende
plaats in hun hart hebben gegeven.
G. NIEUWENHUIS, W. J. C. zn.
Gorinchem, October 1955.

4

TWENTHE'S OVERLEVERINGEN
EN GEWOONTEN
Gretig strekte ik de handen uit naar de wandelingen der heeren Craandijk en Schipp ērus door Twenthe, en met veel genot las ik ze. Wat mij leed deed? 't Was, dat er van die streek
waar ik woon, bijna niets gemeld wordt. 't Is de schuld niet van
de toeristen, maar van de spoorwegen; 't zou voor de reizigers
kostbaar en moeilijk geweest zijn, als ze een bezoek hadden
willen brengen aan Rijssen, b.v. hoewel ik niet twij f el, of ze zouden hunne weetgierigheid naar „oud en nieuw" bevredigd hebben! Naast stoom- en snelspoel, tikt ook nog die van den wever van ouderwetsch linnen. Monumenten en grafzerken, die de
titels en de daden der rustenden verkondigen, vindt men in de
eeuwenoude tempelgebouwen, terwijl men niet verre buiten de
bewoonde plekken behoeft te wandelen, of de voeten treden op
de graven van Saxers en andere vroegere bewoners van dit gewest, wier tumuli zich aan de zuidzijde van Rijssen tot aan het
dorp Markelo uitstrekken, bij welk dorp nog eene streek gronds
den naam van Saxen draagt.
Naast lusthuizen van lateren tijd, vindt men hier de ruinen
van vroegere kasteelen, waarvan de ingestorte muren ons verhalen van roof en oorlogzucht der ijzeren mannen, die ze eens
bewoonden en de wegen of de rivieren voor den reizenden poorter of koopman onveilig maakten.
En de natuur? Ze is hier afwisselend, zoodat het oog genieten kan, zonder zich te vermoeien. Naast de beschaafde manieren van het „heden" vindt men nog de ruwere gewoonten
van het „verleden". Jammer daarom dat de overblijfsels en
de tegenwoordige toestanden van hier, ons door genoemde reizigers niet gegeven zijn. De goed versneden pen van den eenen,
en de keurige stift van den anderen, hadden dan voor het nageslacht bewaard, wat misschien spoedig voor altijd in de vergeteiheia zal begraven liggen. Nog is er meer dan ēēne woning van Saxischen bouwtrant, waar het rund zich met den
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eigenaar in ēēn vertrek ter ruste legt en het zwijn zijn draf eet
in tegenwoordigheid van de gehele menschelijke omgeving. —
En de thans nog te genieten panorama's, ze zullen weldra door
nieuwerwetsch plantsoen, of door aanbouw van weverswoningen, die thans als paddestoelen uit den grond oprijzen, vervangen worden.
De manier van leven, de wijze van handelen, in een woord
de zeden en gewoonten der vaderen op het platte land in Twenthe zooveel mogelijk voor den naneef te bewaren, tat had ik gehoopt, dat door eene bekwame pen reeds voor lang geschied
zoude zijn; maar nu niemand daartoe lust schijnt te gevoelen,
waag ik het, mijne geringe krachten er aan te besteden. Niet
zoo vloeiend als Craandijk zal ik verhalen, maar op eene eenvoudige wijze, net zoo als ik onder de goede Twenthenaars ben
groot gebracht, hoop ik de deugden en ondeugden der vaderen
op te teekenen, opdat de eerste als navolgenswaardig bewaard
mogen blijven, en de laatste zoo spoedig mogelijk mogen worden verbannen! In de hoop dat ik eenigermate moge slagen
begin ik met u te verzoeken
„IN DE SMIDSE"
In Twenthe ligt het stedeke Rijssen heerlijk in een dal, omgeven aan de west- en zuidwestzijde door den Lichten- en Vriezenberg; terwij l het van dien kant ook nog door een uitgebreid
veen van het Dorp Holten, en dus daar, van Salland gescheiden wordt.
In het zuidwesten of meer naar den kant van Markelo, vond
de reiziger de zoogenaamde leemkoelen en het tichelwerk, die
beide goudmijnen der ingezetenen. Ook het veen brengt niet
weinig bij om den bloei der stad te vermeerderen, wijl 's jaars
voor duizenden guldens turf daaruit wordt vervoerd. Dit veen
moet zijn ontstaan te darken hebben aan een vreeselijken orkaan, vergezeld van een zwaar onweder, omdat boomen van
meer dan ēēn meter middellijn in den grond gevonden worden,
alien met eene brandkorst omgeven, en alien met de toppen
naar het zuidoosten gelegen. Dit woeden der natuur moet in
't najaar plaats gehad hebben, daar op den bodem gedurig nog
volwassen hazelnoten gevonden worden. Ook is het opmerkelijk
dat op ēēne plaats in dat veen, en alleen ook maar op die
plek, alle bekende boomvruchten groeien, doch alleen in minia6

tuur. Men vindt er verschillende soorten van appelen, peren,
pruimen enz. niet grooter dan een groote grauwe erwt, en een
bitteren wrangen smaak hebben. Jammer, dat de spade ook dit
plekje iliEt gespaard heeft. Waar men ze vroeger in menigte
vond, zijn zij nu eene zeldzaamheid. Als eene bijzonderheid
kan nog verhaald worden, dat voor een veertig tal jaren, op de
zogenaamde „Heidensche ril" (een gedeelte der leemkoelen)
bij het graven van leem op eene aanmerkelijke diepte het geraamte van een mensch gevonden werd, waarbij een houweel en
een lederen zakje, dat een onbeschadigd zilveren muntstukje inhield, ter grootte van een kwartgulden, en geslagen onder de
regeering van Keizer Commodus, een teeken 't welk zeer pleit
voor de vroegere bevolking van deze streek. Aan de Oost
en Noordzijde der gemeente kronkelt het vischrijke riviertje
„de Regge" en het is naar dien kant, dat de vroeger zoo gevreesde Sloten „den Grimberg'', „het Slot", „het Dashorst" enz.
gevonden werden, terwijl er thans nog de Havezathe „den Oosterhoff" in vollen luister aanwezig is. De anderen zijn geheel
of gedeeltelijk verdwenen, en hebben ons niets nagelaten dan
hunne roof- en spookgeschiedenissen. Heerlijke wandelingen
worden hi.er gevonden, en menig vreemdeling slaat verrukt de
handen ir,ēēn, en ruilt geen Arnhem voor de omstreken van
het zoogenaamde oude „tichelwerk".
In een der achterbuurten van het genoemde stadje in „de steege" is eene smidse. Sedert onheuglijke tijden staat zij er, al
tijd behoord hebbende, en nog behoorende aan hetzelfde geslacht altijd van den vader op den oudsten zoon overgegaan.
Van mensr.hen geheugen is ze de verzamelplaats, vooral op Zaterdag avond, van al wat jong en jolig is, van al het mannelijke jonge volkje, waar levenslust in zit. En dat heeft zijne redenen. 't Geslacht, waaraan ze behoort, paart aan beschaafde manieren eene innemende vriendelijkheid. Men vindt zich
er dadelijk op zijne plaats, en al is de baas soms de zestig
reeds gepasseerd, nog blijft hij de vo ērman, die gaarne de
zweep hoort klappen, die zelfs nog wel wilde meedoen, en
van een onschuldig guitenstukje zich niet onthouden zou, zoo
ouderdom of zijne betrekking in kerk of staat het hem niet verbood. De oudste zoon behoefde hem echter tot zoo iets geen verlof te vragen. Die oudste zoon, dat was altijd 'n jongen als melk
en bloed, wel te verstaan als hij des Zaterdag avonds voor de
-
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eerste reis, en des Zondags-morgens zich ten tweeden male,
ter deep met groene zeep had ingesmeerd, en met helder water had geboend; overigens in de week droeg hij op handen en
gelaat alle teekenen van het ambacht, dat hij hanteerde even
goed als de knechts, want ook even goed als die moest hij aan
het aambeeld den zwaren hamer zwaaien. Vader hield niet van
eene weekelijke opvoeding; hij zelf had ze ook niet genoten. 0,
als die smidse had kunnen en willen klappen, wat zouden er
veel zaken aan het licht gekomen zijn, die nu tusschen hare
muren veor goed begraven liggen!
Wij willen ons zo nu en dan in die smidse begeven, om in
kennis te geraken met personen, waarmede wij later nog al in
aanmerking komen zullen, en die in dit verhaal als werkende
zullen optreden. De baas, een krachtig oud man, is met drie
knechts en den zoon ijverig bezig. De bezoekers zijn nog weinigen; alleen Jan van den Bakker, Willem van den meester,
en Gerrit van den grutter, alien trouwe vrienden van Jan Hamer, den oudsten zoon van den smid, zijn aanwezig.
Alvorens verder te gaan willen wij opzettelijk kennis maken
met Jan. We hebben reeds gezegd dat hij een jongen was als
melk en bloed, vooral des Zondags, als hij de dubbele reiniging ondergaan had. Ja, 's Zondags, dan was hij punctueel en

om door een ringetje te halen! Niet altijd was dit 't geval met
hem geweest. Toen hij nog jongen was, had moeder dikwijls geklaagd, dat zij den knaap niet rein kon houden; dat hij overal
inzat, dat hij geen daagsch of Zondagspak ontzag! .... 't Was
waar ook! Welke spelen de jeugd bij de hand nam, Jan was
altijd de eerste. Ging men vogeltjes van eieren of jongen beroven, dat thans gelukkig veel minder dan toen het geval is,
Jan beklom de hoogste boomen. Speelde men soldaatje,
- hij was de aanvoerder. Wilde men de eene of andere pret,
- hij moest ze regelen. Zonder hem scheen niets goed te
kunnen gaan. Menigen Zaterdagavond slaakte moeder een
zucht, als bijna alle knopen aan broek of borstrok ontbraken,
want, ofschoon hij bij 't werpen op 't streepje een geoefend oog
had, was hij niet gelukkig in „kruis of munt" en moest hij gedurig de toevlucht nemen tot de dienstdoenden aan zijne kleeding. Aardig wist hij hunne plaats en werking te vervangen
door oude spijkers. Zie, knoopen leenen, als hij verloren had,
daaraan dacht hij niet, en 't spel eindigen, als hij winnende was,
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dat deed hij niet; daarom leden de dienstdoende knopen zoveel
last. En toch, bij al die jongensgebreken was hij de lieveling
van den meester, want hij was leerzaam en dienstvaardig en
vriendelijk jegens ieder, nooit haatdragend, en bij het onderwij s de oplettendheid zelve, vooral als het de rekenkunde betrof. Altijd No 1. bij de oplossing der vraagstukken! 0, hij vroeg
zoogaarne: „Waarom?" Meester mocht maar terdeeg met antwoorden gereed zijn, als Jan aan de beurt was; dāārom
mocht hij hem zoo gaarne en zag vele onschuldige, maar op
school min passende guitenstukjes van hem door de vingers.
Geheel anders ging het bij den goeden dominē Wel hield
hij van den jongen om diens goede eigenschappen, maar hij
was de minste zijner leerlingen. Hij kon vader Hellenbroek
niet begrijpen; daarom ging hij met looden schoenen naar de
katechisatie.
Had dominē nu nog de kunst verstaan, om het duistere helderder te maken, dan zou het nog wel zoo'n gangetje geloopen
hebben, maar dominē, te geleerd voor den knaap, maakte
door zijne ophelderingen de zaken soms nog meer onbegrijpelijk. Dit was de oorzaak waarom Jan weinig moeite deed om
zijne vragen te leeren, want werktuiglijk van buiten leeren kon
hij niet. 't Gevolg dezer nalatigheid kon niet uitblijven. Jan
moest gedurig strafverzen uit de psalmen schrijven, en dat juist
als zijne makkers gingen spelen. Hierdoor berokkende dominē zich een kleinen vijand, die hem echter meer plaagde, dan
wel kwaad deed. Onderanderen dit. De goede man had in 't
voorjaar de gewoonte, zijn naam met kers in grote krulletters
op een afzonderlijk tuinbedje te zaaijen, 't stond heel aardig en
menigmaal riep hij jong en oud er bij, om te laten zien hoe
gelukkig hij bij de letters in het dik en dun, in de op- en neerhalen geslaagd was. Ja, en dan moest men altijd hooren:
„meester had het ook eens geprobeerd, maar 't was hem in
lange na zoo goed niet gelukt, en daarom had deze 't bij ēēne
proef gelaten!" Nu kroop in zeker voorjaar 't wraakduiveltje
in 't hart van Jan en daar hij nog al in dominē's tuin kwam,
als deze zaaide en pootte, kocht hij voor een paar duiten bitterkers-zaad.
„Zie, Jan ", zei dominē „hier heb ik gister mijn naam gezaaid; als 't weer gunstig blijft, kunt gij hem over 'n dag of
acht lezen ook; 'k hoop althans dat 't weer goed gelukt is ".
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Zoo keuvelende wandelden zij langs het beddeke, en Jan, die
achter ging, maakte van de gelegenheid gebruik, om zijn gekocht zaad links en rechts door den gezaaiden naam te werpen. Toen nu de eerste blaadjes uit de grond sproten, kon
dominē maar niet begrijpen hoe er zoo verschrikkelijk veel
groen te voorschijn kwam, en dan nog zoo onregelmatig, zoo
dicht-boschachtig; en toen vervolgens van den naam weinig
of niets te maken viel, gaf hij eerst aan kippen en vogeltjes
de schuld, later aan zijn zwak gezicht, en nog later aan zijne
bevende handen! Hij werd ook een dagje ouder. Bij den katechiseermeester die er eindelijk werd aangesteld en die geschikte leerboekjes invoerde, bleef Jan niet de achterste, en
dominē kon zich niet verklaren waarom die jongen bij hem
niet had kunnen vooruit komen. Zoo was Jan als aankomend jongeling, en hij telde reeds meer dan vijftien jaren, toen
men hem nog op Palmzondag vinden kon aan de spits van meer
dan vijf honderd kinderen, het stedeke doortrekkende.
Die Palm-zondag-morgen in Twenthe is voor een vreemde
een treffend schouwspel. Verbeeld u een groot getal kinderen,
alien zindelijk en netjes gekleed, elk met een groenen palmtak in de handen, waaraan krakelingen, sina'sappelen, vijgen,
rozijnen, pruimen, ja wat niet al, gebonden zijn, de straten
doorwandelend, met de palmen op-en ne ērwuivende, en
daarbij het lied j e zingende:
„Palm- Palm-Paschen! — Laat de koekoek razen!
„Laat de vogel zingen! — Laat de Palm springen
„Hey toerey! Hey toerey! Heb 'k nog 66n Zondag
Dan heb 'k een ei!

Zouden we hier te doen hebben met een gedeelte van een
feest uit de eerste Christenheid, zoodat de palm -vreugde den
blijden intocht des Heeren in Jeruzalem verbeeldt, terwijl het
ei, dat teeken van inwendig leven, ons het Feest van Astrea
herinnert? Liet men in de vroegste tijden Christelijke feestdagen niet tegelijk met die der Heidenen invallen, om welke redenen dan ook? En zou wellicht het: „Hey toerey!" een
verbasterde uitspraak kunnen zijn van het „kyrie ēleyson?"
Om nu echter op ons verhaal terug te komen, moet ik nog
vermelden dat dit met palmen rondwandelen der kinderen
meest op alle dorpen in Twenthe geschiedt, hier en daar met
een weinig verschil. In Ootmarsum danst de jeugd hand aan
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hand door de huizen, waarom de bewoners dien dag de vooren achterdeuren voor de joelende menigte moeten open laten
staan. Maar hoe ook de viering plaats hebbe, elke hoop heeft
zijn aanvoerder, en Piet was het jaar in jaar uit, totdat hij finaal jongling werd, en hij en zijne makkers voor goed de kinderschoenen hadden uitgetrokken.
Ook op Paaschzondag bestaat in Twenthe eene gewoonte, die
hier en daar in Drenthe mogelijk, doch niet op zoo groote
schaal, ook plaats heeft, en eenig is in dien achterhoek.
Daags voor Paaschen worden er in elk huisgezin eieren gekleurd, al naar dat men gegoed is, veel of weinig. Ook het
kinderental komt hierbij in aanmerking, want hoe arm anders
ook, op Paschen moet ieder kind ten minte twee gekleurde eieren hebben. Bij de meest gegoeden komt het op zoo'n paar niet
aan! Heeft nu op Paaschdag de klok twaalf uur geslagen dan
gaan jong en oud naar een weiland, meestal naar de gemeente-weide, want elk dorp heeft nog zoo'n overblijfsel uit den tijd
der onverdeelde marke-gronden. Daar gekomen joolt en joelt
men, werpt met de eieren om het verst of om het hoogst, waarbij men zich bedient van lederen slingers veel gelijkende op
dien, waarmede men soms den jongeling David in zijn strijd
tegen Goliath ziet afgebeeld. Die pret, waaraan ook ouden van
dagen deelnemen, duurt tot dat de eieren stuk geworpen zijn,
of, zijn er onder, die zich door het werpen niet willen laten verpletteren, dan wordt met deze gekikt of het zoogenaamde
„spits of stomp" gespeeld. En dan is diegene de verliezende
partij, wiens ei een deuk in de schaal krijgt. Men mag bij dit
spel wel op zijne hoede zijn, want er zijn er, die zich van valsche waal bedienen, en in plaats van een natuurlijk, een
nagemaakt ei van hout, dat wit geverfd is, in handen houden.
Dat een gewoon ei, hoe hard van schaal anders ook, hier tegen
niet bestand is, behoeft geen betoog. Heeft nu de klok drie
uur geslagen, clan vindt men de gemeente weide ledig, want
al wat mannelijk is, en kracht of geld bezit, moet zich onledig houden met het Paaschvuur, dat des avonds ontstoken zal
worden. Reeds vele dagen te voren heeft de zoete jeugd zich
beijverd, om daartoe kleine takkebossen aan te dragen. Nu
wordt het werk overgelaten aan forscher kracht, en men ziet
menschen van verschillenden leeftijd zich moeite geven als of
er hun dagelijksch brood aan hing. Hier wordt een wagen vol
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kienhout uit het veen aangebracht, daar een dito met turf; ook
andere brandstoffen worden in handkarren aangevoerd, en in
't laatst verschijnt de onmisbare pek- of teerton, met den ellen
hoogen groenen denneboom, waaraan hij boven in den top bevestigd zal worden, en dan in 't midden geplaatst van het samengebrachte geheel. Hoog in de lucht zal dus door dezen de
vlam stijgen. Tegen dat „den donker" invalt wordt nog een wagen met stroo aangesjouwd en de aanvoerder van den troep
werpt onder het daverend gejuich der omstanders het vuur
in den hoop. 't Duurt niet lang, of de lucht wordt rood van den
gloed, en springende en zingende vermaakt men zich om de
vuurkolom, tot dat de avondklok tien, elf uren aanwijst! Voor
den inwendigen mensch was vooraf behoorlijk zorg gedragen,
want ieder Twenther moet op Paaschavond zijn hart ophalen
aan eieren. Schrik niet, lezer, wanneer ik u zeg, dat er zijn,
die op dien avond 25 ā 30 eieren met smaak verorberen. Hoe
is 't mogelijk! roept misschien deze of gene, en toch is het
waar, en daarenboven hoort men zelden . van een slechte bekomst. De Twenther boer is van eene sterke constitutie, en de
burgers in kleine steden en dorpen geven hem weinig toe. Nu
begrijpt elk dat alleen gegoeden zich aan zulk een getal eieren
vergasten kunnen, want de armen, ach, die gebruiken 's
avonds wat zij 's middags op de gemeente weide gevonden
hebben; menig ei blijft daar achter. De gegoede gebruikt ook
niet op ēēne wijze dat aantal eieren, eerst de helft zacht gekookt, „uit den dop", zoo als men dat noemt, en dan de anderen als „Kamper steur". Waarom toch de naam van „Kamper steur" aan dit gerecht gegeven is? Wel, nergens anders
om, dan omdat op zekeren tijd in de stad der „Uien" (Kampen) 't bericht kwam dat zij binnen weinige dagen met een bezoek vereerd zoude worden van den Prins van Oranje. Welk
No. hij was, zegt de overlevering niet. Juist toen dat bericht
kwam, was er in den Ysel een prachtige steur gevangen. Men
wist dat de Prins daar veel van hield. Was zijne Hoogheid er
nu maar! Doch dat zou nog eenige dagen duren, en waar zoolang met den visch gebleven? Na rijpe overweging en veel gehaspel, kwam de Edel Achtb. Raad tot het volgende besluit:
1 e. de steur zal bewaard worden tot op de komst van den Prins;
2e. daarom zal hij tot zoolang op nieuw te water worden gelaten, opdat hij leve en gezond blijve;
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3e. om hem echter ten bepaalden tijde wederom te kunnen opvisschen, zal men hem van een schel voorzien onder door de lep
van het gat, waarmede hij spijs tot zich zuigt, getrokken, en
boven aan den kop met een touw goed bevestigd;
4e. aan den stads smid zal gelast worden, enz. enz.
Toen deze zijn werk verric.ht had, werd het door Burgemeesters en Gemeentemannen geschouwd en goedgekeurd; de bel
werd geprobeerd en klonk zeer hard. Thans werd de steur in
triomf weder naar den Ysel gebracht en te water gelaten.
Eenige dagen daarna kwam de Prins, en, een twee, drie, sommigen uit den Raad met vischtuig naar den Ysel, terwijl de
anderen den Vorst reeds blijde maakten met het vooruitzicht
op zijn lievelingskost. Maar hoe de visschers ook luisterden,
ja, met de oren bijna uit de schuit op het water hingen, nergens hoorden zij de bel. Ze moesten ten laatsten alle pogingen
opgeven. Toen men aan den hoogen gast zijn nood klaagde,
sprak hij lachend: „teen nood, vrienden! geef mij maar 'n
dozijn harde eieren; zet daar bij wat gesmolten boter, mosterd,
zout, azijn en peper op tafel; en ik zal mij wel redden." Sedert dien tijd draagt dit gerecht den naam van „Kamper steur"
ter eere van den snuggeren Raad, die eens die stad bestuurde!
Maar voor dat ik over de Paaschgewoonten sprak, had ik u
moeten bekend maken met wat bij het begin der veertigdaagsche vasten bijna in elke gemeente in Twenthe geschiedde.
't Was dan het gebruik zich een heerlijken maaltijd, vooral
van vleeschspijzen, aan te schaffen ten koste van een vriend
of buurman.
Op Zaterdag avond voor dien Zondag vinden wij het jonge
gezelschap wederom in de „Smidse", nu met eenigen vermeerderd, waaronder wij Dirk Schreur opmerken. Die Schreur
was klerk bij den Notaris en werd door zijn „Jenne Meuije",
na den dood zijner ouders, als kind reeds, in huis genomen.
Die „Meuij e" had het ongeluk wat gierig uit gev alien te zijn,
en de lekkere maaltijden voor Dirk waren dus niet vele!
Ze had een varkentje geslacht, maar ze kon er niet toe komen,
de krabbetjes daarvan versch te gebruiken. Ze had ze in het
zout gelegd om ze later te rooken. Zij kon er dan veel verder
mede rondkomen, zeide zij steeds. Dirk zou ze echter wel
gaarne versch gebruikt hebben. Voorts had het goede mens de
gewoonte, bij iedere gelegenheid te zeggen: „ik laat me niet
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in de luren leggen; ze kunnen mij geen knollen voor
citroenen verkoopen''. Ook tapte zij nog een borrel en daar
de titel van „Liqueur de Canaille" toen nog niet bekend was,
verkocht ze, vooral des Zondags middags aan de jonge lieden,
nog al menig glas, en booze tongen, wilden dat zij zelve ook
niet geheel afkeerig was van dat vocht.
„Ja, jongens!" zei Jan, „we dienden toch morgen avond
den gewonen strooptocht te houden! Wie zal 't nu ontgelden?
Hebt ge al eens nagedacht? Zeg, Dirkl heeft je meuije de
krabbetjes nog?" Op 't bevestigend antwoord werd besloten,
die te bemachtigen, en daartoe werd eene Commissie van drie
leden benoemd! Een ander drietal werd aangewezen, om bij
den eersten Assessor, die een koebeest geslacht had, eenige
worsten te kapen. Gezamenlijk zou men dan in eene nader te
bepalen woning het geroofde braden en verorberen.
's Zondags na kerktijd begaf men zich naar „Jenne Meuije".
Dirk zat reeds te wachten. De anderen, na plaats genomen te
hebben, vroegen 'n glas bier of iets anders. Jenne Meuije was
dadelijk druk bezig. Dirk klaagde dat hij honger had en dat
Meuije geen voortgang maakte, maar deze was van oordeel
dat hij des middags nog goed gegeten had. Willem van den
Meester zei daarop: „och Jenne Meu! braad voor den goeden
jongen 'n paar van de krabbetjes". „Ha ha! dat mocht wat, —
op avond krabbetjes!" „Jenne Meu," zei een ander, „laten
we ze u afkoopen, duur afkoopen, en braad ze dan voor ons
alien! We geven u vijf gulden!" De tante kreeg al ooren. „Neen!
Zes!" „Nu goed, zes; dat is wel wat duur, maar 't is maar
eens in 't jaar!" „Nu, goed jongen! ik zal braden, maar ik
laat me niet in de luren leggen. Voor gij begint te eten moet
ik mijn geld in handen hebben". „Dat zult ge, goede
vrouw!" „En voor den drank ook! Ge kunt mij geen knollen voor citroenen verkoopen!" „Nu, ja, voor den drank ookl"
Hoezeel daar kwamen pan en krabbetjes te voorschijn. Dirk
stookte het vuur op en weldra verried een heerlijke geur de uitwerking daarvan. Zie zoo, het gebraad is gereed. „Alloo, Jongens! geld". Maar nu had niemand zooveel bij zich en bijpassen dat leek zo kinderachtig. Om raden dan, wie naar huis
zou, om zooveel te halen. Maar daar kon bedrog onder spelen!
Eindelijk zei Dirk: „ik weet raad; we willen Meuje blinddoeken, en die ze van ons dan grijpt, die haalt het geld; zoolang
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blijft het gebraad onaangeroerd!" Er werd gelachen, gedronken en in 't laatst gaf Meu j e toe. Men deed haar een doek voor
ogen leidde haar eenige malen in de keuken rond en —
maar onder de bedrijven waren de knapen reeds zachtkens
met de gekaapte ribbetjes ter deure uit. Toen Meuje geen geschuifel of iets meer hoorde, keek ze eens van onder den doek
op, en o wee! jongens en krabbetjes alles was heen, en of ze
al riep en of ze al schold, dat hielp niet, de knapen zaten hoog
en droog te smullen aan varkensribbetjes en runderworst,
want de diefstal bij den Assessor was ook naar wensch gelukt. Men neme hierbij in aanmerking, dat dit gebruik reeds
dagtekent van voor de Reformatie, toen op den avond voor
den dag der groote Vasten de monniken de vrijheid hadden
kok en bottelier te bestelen en daarvan zoo goede sier te maken als of ze in eens voor veertig dagen wilden innemen.
Zelfs de Priors waren de monniken daarin behulpzaam! Als
Jenne Meuje later weder zeide: „ik laat mij niet in de luren
leggen," zei Dirk alleen: „ribben" en 't mondje was dicht.
W. J. C. van Wijngaarden.
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TWENTHE'S OUDHEDEN EN
GEWOONTEN
De ribbetjes-historie was zoowat in den doofpot geraakt, en
daar er 's zomers minder drukte aan de smidse was, dan wel
's winters, had onze goede Jan Hamer 't voornemen opgevat, om eenigen tijd geheel in den achterhoek van het landschap door te brengen, waar hij een oom had, die eene groote
boerderij bewoonde en bestuurde. Van daar af, meende hij, in
de omstreken, gezeten in ooms karretje, veel te kunnen waarnemen over de levenswijze en gewoonten der plattelands-bewoners, jets, waarmede hij zich gaarne bezighield. Ook had hij 't
nog niet verzegd, om met dat zelfde doel de steden Oldenzaal
en Ootmarsum te bezoeken. „Maar," zeide Willem van den
meester, toen Jan den makkers zijn plan bekend gemaakt had,
„maar 't zou toch jammer zijn, dat gij voor u alleen behieldt
al 't geen daar valt op te merken? Me dunkt, ge moest ons
daarvan deelgenoot maken."
„Sedert wanneer hebt ge mij als egoist leeren kennen, Willem? Neen, jongen! als ik terug kom, zal mijn reisje menigen
avond stof tot onderhoud en samenspreking geven!"
„Hm! als gij terugkomt," viel Hendrik in, „als gij terugkomt,
dan is he juist de tijd van de spinnemeule, en dan zal Mulders
Dientje wel al uwe ledige oogenblikken innemen! Ge kunt nu
nauwlijks wachten dat ge 's Zondags-avonds in ons gezelschap
zijt, en dan, met zooveel nieuws beladen, dat 't nieuwsgierige
wicht ook weten moet! Maar, Jan, in uw stee, bleef ik liever
te huis; ga, ten minste, niet te lang; denk aan den Jonker uit
het hooge huis. Gij weet hoe gaarne hij, als hij naar huis komt,
in den molen verwijlt, en met den baas babbelt, terwijl zijn
oogen steeds den gang van uwe Dina bespieden."
„Och kom, met je Jonker!" zei Jan, „ik weet wat vleesch
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ik in den kuip heb en vrees zulke vlinders niet!" Dit zeide hij,
maar hij dacht wellicht wat anders! Die Jonker was hem al
lang een doorn in 't oog geweest, en hij peinsde op middelen
om hem in zijne afwezigheid onschadelijk te maken.
„Neen, maar hoor," sprak Willem; „ik doe u een voorstel;
gij moet om de veertien dagen schrijven, dan zijn wij als 't
ware in den geest gedurig bij elkander, en als we zoo uw schrift
ontvangen, missen we uw persoontje minder."
„Nu goed, jongens, ik zal schrijven, maar als hier iets bijzonders voorvalt, moet ge mij daar ook kennis van geven," zei
Jan. „Klosse kan best wachten dat hij eens schrijft, en wil zulks
ook wel, nietwaar, makkertje?"
„Och, ja wel," sprak deze, „mits dat ze mij 'n weinig helpen.
Want ik kan soms alles zoo niet geregeld op 't papier brengen."
Nadat de jongelui nog eenigentijd over koetjes en kalfjes gesproken hadden, scheidden ze, en ging ieder huis- en bedwaarts.
Ook Jan had zijne kamer opgezocht, maar kon den slaap niet
vatten. Die Jonker, die Jonkerl En Dientje, onbewaakt tegen de
aanvallen van dien sperwer! En de vader van Dientje, steeds
verheerlijkt als de mijnheer hem de eer deed van zijn paard aan
den molen te stallen; en misschien blind voor het gevaar, waarin zijne dochter verkeerde! Was hij in de smidse, dan had hij altijd een waakzaam oog, maar wie zou bij zijn afwezen een oog
in 't zeil houden? Een zijner makkers? Hij kon toch den wolf
niet tot schaapherder aanstellen, en wolven waren het ten opzichte van Dientje, dacht hem, allen! Allen? Neen, de goede
Klos niet! Daar schiet hem een licht door 't hoofd: Klos moet
in deze zaak intime worden, die was te vertrouwen; en toen
hij deze zaak op alle wijzen gewikt en gewogen had, kon hij
den slaap vatten.
Des anderen daags, 's achtermiddags, ging Jan zijn vriend
Klos bezoeken, en vond hem en moeder samen 'n kop koffie
gebruiken. De oude vrouw was in dit opzicht zuiver Twenther.
De smodde mocht niet uit den vuurhaard, en het ronde tafeltje,
op de plaat geschoven, prijkte steeds met 'n paar kopjes en
schoteltjes, die na 't gebruik zoo maar effentjes met 'n vaatdoek doorwreven werden, als wanneer ze weder voor nieuw
gebruik geschikt gemaakt waren. En de smodde? Die kreeg
slechts des Zaterdags eene boening, om haar te ontdoen van
den dikken aanslag van binnen door de koffie, van buiten door
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het rookend vuur ontstaan. Voor hem, die niet weet wat de
smodde is, dient, dat het eene litervormige blikkendoos is, waarin eerst de koffie met de noodige chichorei gedaan, en aisdan
in zoo verre met water gevuld wordt, dat er ruimte blijft voor
't opborrelen van het brouwsel. De smodde is van een blikken
of houten steel voorzien, ten gerieve van haar, die hem uit
het vuur moet halen of daarin bevestigen. 't Deksel van dit
onmisbaar meubelstuk is altijd een ledig schoteltje; dan, zeggen de besjes, zakt de koffie of het dik beter naar beneden.
Nu, aan zoo'n snoepertje vergastten zich moeder en zoon, in
vrede samenzittende in 't kamerke, dat zij na den dood van
man en vader aan de boerderij hadden laten optrekken, terwij 1 zij overigens huis en boerderij voordeelig hadden verpacht.
't Was hun zoo beter, dan dat de weduwe het bedrijf voor
eigen rekening met knechts en meiden had doorgezet, want zij
was de sterkste niet, en Klos was nog maar een klein Klosje,
toen vader stierf.
Wat de goede jongen blijde was, toen Jan in de kamer trad;
dat gebeurde niet alle dag, omdat Jan 't veelal druk had en de
boerderij nog al afgelegen lag.
„Wel, wel, Jan, hoe kom jij hier zoo? Maar ga zitten; kom,
eerst een kop koffie en dan zullen we babbelen." En ofschoon
hij in huis al gebruikt had, hielp dit niets; hij moest koffie
drinken en mik eten alsof hij van uren ver was gekomen. Hij
kende den goeden aard van deze twee, en bovendien gulheid is
een karaktertrek van den plattelandbewoner in „de Twenth."
Na eenigen tijd over weer en wind, en over verschillende nietigheden gesproken te hebben, dacht het Jan tijdig, huiswaarts
te keeren. Hij vroeg of Klos 'n end met hem opging, dat hartelijk werd aangenomen. Nu, zoo onder 't wandelen sprak Jan:
„Hoor, Klos, ik moet en ik wil u een lastpost opdragen. Gij
weet dat ik eenigen tijd, misschien wel eene maand lang, van
huis ga, naar oom, bij Oldenzaal. Ook weet gij dat er eenige
betrekking bestaat tusschen mij en Mulder's Dientje. Nu wilde
ik u wel verzoeken, of gij voor mij 'n oog in 't zeil wilt houden;
of gij zorgen wilt dat Dientje geen overlast wordt aangedaan,
van wien dan ook; maar vooral niet van den jonker uit het
hooge huis. Ik kan niemand onder de andere makkers vinden,
zoo trouw als ik weet dat gij zijt, daarom wil ik u dien last opdragen, en ik twijfel niet of gij neemt hem aan en volbrengt
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hem ook. Zoodra er iets gebeurt, moet ge mij dat schrijven, ik
zal u mijn adres laten."
Die onder dit spreken Klosje had in 't gelaat kunnen zien,
had hem bleek zien worden, en die de hand op zijne linker borstzijde had kunnen leggen, had stellig gemeend dat de grote hamer uit de smidse hier bezig was! Bovendien, het suisde hem
in de ooren, even als of hij bij 't zwemmen 't hoofd wat te
lang onder water gehouden had. Had hij ooit kunnen weten
dat hij zoo'n belangrijk persoon was? Had hij ooit durven
denken, dat hij door Jan als trouw vriend zo hoog stond aangeschreven, hij, die zich zelf, altijd en met alle recht, als den
minsten onder de broederen beschouwd had? Hij wist zelf niet
hoe hij 't met zijn persoontje had, en bleef een tijdlang zijn
vriend het antwoord schuldig. Eindelijk greep hij de hand van
Jan en sprak met een traan in 't oog: „Hamer, ik zal zoo
goed, en nog beter op haar passen, alsof ik zelf haar vleeschelijke vrijer was."
Jan moest lachen om dit zeggen, maar drukte den goeden
jongen hartelijk de hand. „Goed gezegd, Kios, en dat gij 't
meent, daarvoor ken ik u, maar hoor, gij moet het niet zoo
maken, dat Dientje er last van heeft! Gij moet haar niet willen opsluiten, alsof ze zich niet roeren mag. Zij mag wel pret
maken zoals andere deerntjes, b.v. op aanstaanden Pinkstermaandag ook wel, als zij daar lust in heeft. Gij hebt maar
te zorgen, dat zij van niemand last hebbe."
„Nu, die dat zou durven bestaan, zal voelen dat ik om niet
geen Klos heet! Dien zal ik er op klossen, al was 't ook een
der vrienden, maar die zullen haar geen kwaad doen! Alleen die
jonker en dan die neef van den Burgemeester, als hij met de
vacantie komt! Doch ik zal er bij zijn, ik zal wel maken dat ik
gedurig om en in den molen ben! Maar, Jan, mag Dientje weten wat wij nu afgesproken hebben?"
„Ja, jongen," zei Jan, „daarvan zal ik haar wel kennis geven, maar gij moet u onder de makkers houden, als of er tusschen ons niets is voorgevallen of afgesproken; niet, dat dit
kwaad kan, maar gij weet, ze houden van een grap j e, en dan
konden ze u wel eens een kooltje willen stoven, alleen uit aardigheid. Hoor eens, Klos, is 't waar, dat ge bang zijt 's avonds
bij den weg?"
„Hoe vraagt ge dat zoo?"
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„Wel, omdat gij vooral 's Zondags avonds nog wat later dan
anders in en om den molen moet blijven.”
rrJa zie, zoo'n held ben ik nu niet, maar ook alleen maar op
een plek, daar bij gindschen eik; daar gaat immers soms de
oude potjuffer."
rrDat mensch, dat al wel tweehonderd jaar dood is! Wat zou
die daar nog doen?"
„Ja zie, daar bij dien boom had zij een pannebakkersoven en
als zij dan een kleintje moest hebben (ze was ongehuwd) dan
wierp zij dat wicht in dien gloeienden oven, en nu moet zij 's
nachts om ēēn uur altijd daar zich 'n tijdlang ophouden; die
dan omstreeks die plaats is ziet een gloeienden oven met brandende kinderen er in en hoort de potjuffer akelig huilen, net
haast als een wolf. Zie! voor die plaats ben ik wel wat bang."
„Maar, Klos, gelooft ge dan aan die beuzelpraat?"
„Jan, Jan! spreek zoo niet. De boer op mijn erf is er al
tweemaal getuige van geweest, en moeder, die 't in 't eerst
ook niet geloofde, heeft hij 't wel zoo klaar gemaakt, dat ze
ten minste niet met hem mededurft als het klokke ēēn is. Hij
heeft het haar wel eens gevraagd, dan kon zij 't zelve zien
en hooren, maar zij wil of durft niet."
„En al zeiden het ook honderd boeren, dan geloof ik het nog
niet; de dooden komen niet terug. Ze zullen ergens elders hun
loon of straf wel ontvangen!"
„Nu, vriend, geloof dan maar wat ge wilt, maar de boer
kan haar soms 's nachts in 't bed hooren huilen, zoodat hij er
niet van slapen kon, en wat is de boom toch ver van ons huis.
Zoo schreeuwen, dat kan geen natuurlijk mensch!"
„En ook geen spook, want 'n spook is immers een geest."
„Nu, de boer denkt er anders over, hij wil vertrekken of ten
minste minder huur opbrengen."
„Ha, daar hebben wij het al. Laat uwe moeder maar voorzichtig zijn, anders wordt ze bedrogen. Want die boer is een
buit, dat merk ik al. Ga gij daarom maar gerust langs den boom,
hoe laat het ook is, en als u iets wedervaart, zeg dan maar
dat Jan Hamer geen knip voor zijn neus waard is."
„Nu goed, juist omdat ik het voor u doe, zal 't mij moed geven,"
„Maar, Klos, laat ik u nog eens goed zeggen. Als b.v. de
Jonker naar den molen wil, moet hij uw huis passeeren. Gij
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zorgt dan, dat ge hem spoedig volgt, en daar ge vrij toegang
hebt, zoowel op de deel, als in de keuken, gaat ge steeds waar
Dientje gaat en biedt haar de behulpzame hand in alles, wat
zij verricht. Gij kunt dit, want gij zijt van zessen klaar, en
kunt evengoed het melkgereedschap opknappen, als de beste
melkmeid. Ja! al was ze bezig met het bakken van pannekoek,
gij kunt haar ook daarin behulpzaam zijn, zoo door het opstoken van het vuur, als door 't omroeren van het beslag; in
ēēn woord, ge doet wat ge doet, maar ge laat Dientje niet alleen." Nogmaals beloofde Klos de beste beloften, en met
een gerust gemoed aanvaardde Jan weldra zijn pleizierreisje.
Dat hij welkom was bij oom, was geen wonder. Waar was de
flinke jongen met dat open oog niet welkom? De guile Twenther
boer wist niet wat hij doen zou, om het zijn neef aangenaam te
maken. Hij liet hem de boerderij zien, legde uit en maakte
duidelijk wat neef niet goed begreep, reed met hem in zijn karretje door de lachende omstreken, in ēēn woord, Jan had een
heerenleventje! En dat hij ook niet als een peterseliewortel den
tijd bij Scholte Hendriks doorbracht, getuigt de brief, die na
veertien dagen, volgens belofte, door de vrienden ontvangen
werd.
Makker!

Gezond en wel ben ik op het „Scholte Hendriks" (zoo heet
de boerderij van oom) aangekomen, en was een welkome gast;
dat kon ik aan alles zien. Oom, die weeuwenaar is, heeft twee
lieve dochters, die om beurt de huishouding besturen. Daarenboven houdt hij nog drie knechts en twee meiden, alsmede een
loopjongen, dat een aardig ventje is. Er valt wat te stellen op
zoo'n boerderij. Meestal zijn er acht werkpaarden en in de dertig melkkoeien, en dan behoeft het u niet te verwonderen, dat
oom 's jaars 'n paar honderd schepel lands met rogge bezaait.
Maar, roept ge me toe, wat uw oom wil en doet is juist niet,
wat gij gaarne wilden weten. Meld ons liever wat gij doet, en
of gij nog al bijzonderheden gewaar wordt. Komt dan, vrienden, ik zal trachten uwe weetgierigheid te voldoen, en begin
met u eene zoo ik hoop draaglijke beschrijving te geven van
eene boerenwoning. Verbeeld u niet, dat g' een huis binnentreedt, voorzien met keuken, kamers en andere gemakken! 0,
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neen, als gij de voorste deur binnen gaat, hebt gij een vrij gezicht en ook een vrijen doorgang, door het geheele langwerpig
vierkante gebouw. Gij bevindt u in gezelschap van menschen
en dieren, die hier gezamenlijk eendrachtig leven zonder door
muren van elkander gescheiden te zijn. Die bouworde dagteekent nog uit den Saxischen tijd en uit dien van Karel den
Groote. Dus, zoo om de duizend jaar is de boer bij zijne
bouworde gebleven.
Als men de kleine deur binnen gaat, komt men het eerst
op „den haard" of dat gedeelte der huizinge, waar gestookt
wordt en dat door menschen is ingenomen. Daar vindt men
ook de twee tafels, die bij de maaltijden moeten dienen. Eene
groote, waaraan de dienstboden moeten plaats nemen, en eene
kleinere, die ook steeds dichter bij den haard staat, voor den
boer en de boerin, als mede voor een of twee van de oudste
kinderen; maar stellig ook voor een goed vriend, die een bezoek op de boerderij aflegt. Kippen wandelen onbeschroomd
om u henen, en pikken de kruimkens, die van de tafel vallen.
Zoover de haard reikt is de grond belegd met witte, roode,
en blauwe keisteentjes, soms zeer aardig in den grond gelegd,
en in het midden van al dat schoon vindt men den kolossalen
vuurkolk. Als hij niet ten vure is, hangt vlak naast de kleine
deur een groote koperen ketel, die wel ik weet niet hoeveel emmers water bevatten kan, en door eene goot, die in verbinding
staat met de buitenstaande put, en door een gat, in den muur
geslagen, den bek in den ketel houdt, gevuld wordt. 't Zou onmogelijk zijn, zulk een gevulden ketel ten vure te dragen,
maar men heeft daarvoor eene dommekracht of machine, die,
meen ik, „de zwikke" genoemd wordt; ze bestaat in een zwaar
kromgebogen hout. Dat hout is in den muur bevestigd, en kan
om de scharnieren, die er bij aangebracht zijn, door een kind
voor en achterwaarts bewogen worden. Moet er nu warm voeder voor het vee zijn, dan wordt de ketel, die aan de zwikke
hangt, op het vuur geschoven, en warm zijnde slechts bijgedraaid. Dat er onder zulk een kolossalen etenspot veel turf
moet verstookt worden, behoeft geen bewijs, doch de boer is
hier rijk aan turf en brandhout. Komt men nu op de zoogenaamde deel, eene vast gestampte oppervlakte van leem, die
van den haard af het geheele huis doorloopt, dan is men op de
plaats, waar het graan uit het stroo gedorscht wordt. Aan weers22

zijden van die deel vindt men de stallen voor het vee. Aan den
eenen kant die voor de paarden en veulens, en verderop ook
die voor de hokkelingen of aankomende koeien. Aan de andere
zijde van de deel ziet gij de stalling voor de runderen. Een
heerlijk gezicht, als ze allen te huis zijn, maar een oorverdoovend geloei als ze moeten gevoederd worden. Boven den stal der
koeien is eene zoldering aangebracht, die „de hilde" genaamd
wordt, en waarop het hooi en stroo, dat men dagelijks noodig
heeft, geborgen wordt. Toen oom de woning met mij rondging,
zag hij dat ik verwonderd opkeek naar 't boveneind der hilde,
waar vier of vijf dikke gladgeschaafde eikenplanken waren
aangebracht, terwijl verderop planken lagen van veel minder
soort. Oom zag ernstig en sprak: „Ik weet wat gij vragen wilt!
gij wilt gaarne weten waarom daar zulke schoone gladgeschaafde planken liggen en verderop niet. Ik zal 't u zeggen, jongen!
Dat zijn de planken voor mijne . . . . doodkist. Die van uwe
meuje hebben er ook gelegen. Zie die holte maar, daar komen
ook nu geen nieuwe in!
't Is hier, mijne vrienden, een eigenaardige gewoonte, die
oom mij nu verhaalde. Als hier 'n paar door het huwlijk vereenigd wordt, dan geeft de bruid aan den bruidegom 'n sterk
nieuw linnen hemd ten geschenke, en de bruidegom moet den
zwaarsten eikeboom, die op het erf staat, laten vellen, en tot
planken zagen, welke, na geschaafd te zijn, op genoemde plaats
in de hilde gelegd worden. Als dit geschied is, en de goedkeuring der bruid heeft weggedragen, geeft deze nog eene koe (de
Bruidskoe) ten geschenke en die koe moet dan onder die planken in den stal staan. Niet gemakkelijk gaat de boer er toe
over, om dat bruidsgeschenk te verruilen of te verkoopen. Die
planken worden voor de doodkisten van het pas gehuwde paar
bewaard. Boven de hilde heeft men den balken (zolder, uit sleeten samengevoegd), waar het wintervoeder van 't vee geborgen
wordt, en die over de geheele huizing loopt tot aan den haard.
Meen nu niet dat ge boven dien haard een schoorsteen op
't gebouw zult aantreff en; o neen! er is alleen eene groote opening boven de „rakekolk" (vuurstede) gelaten, waardoor de
rook zich een doortocht zoekt, en natuurlijk ook vindt, ten minste men heeft zelden last van den rook in eene boerenwoning.
De dorschvloer of deel wordt zuiver schoon gehouden, zoo
schoon, dat menige kamer in eene burgerwoning er voor
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zwichten moet. Alles is er puik netjes, zelfs de kribben van
de paardenstallen. Meest zijn ze van Bentheimer steen, met de
namen van den boer en de boerin prijkende, en het jaartal
van het huwlijk der beide gelukkigen. 't Is ook eene zeldzaamheid, dat het zwijnenkot binnen de woning wordt aangetrof f en.
Deze dieren worden buiten gesloten in een afzonderlijk vertrek, dat echter door eene muur aan de woning verbonden is.
Het geheele boerenhuis is met stroo bedekt, zoo kunstig gevlochten, dat men er het oog gaarne eenige minuten op laat
poozen.
Me dunkt, ik heb u nu een model van eene boerenwoning
in de „Twenth" gegeven. Alleen dit nog. Aan de zijde van den
haard treft men eene kast aan, in den muur bevestigd, die
den naam van glazekast draagt. Daarin bergt de boerin alles
wat zij aan waarde bezit; ook haar glaswerk en porselein. De
boerin weet ook wel, waarom de jood uit de stad zoo dikwijls
hare woning bezoekt. Ofschoon de brief lang wordt, mag ik
toch niet eindigen alvorens ook eene beschrijving gegeven te
hebben van de kleederdracht der boeren. Aan die van de boerinnen waag ik mij niet, omdat die nog al afwisselt, en ik niet
eens alle namen dier afzonderlijke drachten ken. Genoeg is het,
u te melden dat de schoonen hier ook al gaarne de mode volgen.
Maar wilt ge een boer op zijn deftigst zien, b.v. op 'n Zondagmorgen, dan ziet gij hem in eene korte lakense broek, onder
de knie bevestigd met een paar kostbare zilveren gespen.
Blauw geribde kousen dekken het welgevormde been, en de
voeten steken in een paar lage schoenen, waarop ook groote
zilveren gespen schitteren. Zijne borst is omsloten door een
saaien of damasten met bloemen bewerkt vest, dat hij kamezool noemt, en dat dicht geknoopt wordt met blanke koperen
knoopen, of, bij rijker boeren, met zilveren knoopen. Over dat
kamezool draagt hij een grof wambuis; aan weerszijden is een
groote zak aangebracht, waarvan de eene een blauwen zak- of
neusdoek, en de andere eene langwerpig vierkante koperen
tabaksdoos bergt. De tabaksdoos heeft altijd een ruw gesneden
plaatje met een bijna onleesbaar versje op het deksel. Meest
doelen die plaatjes en versjes op het Huis van Oranje. Is de
boer evenwel vroom uitgevallen, dan zijn het ook wel bijbelteksten, die de doos te lezen geeft. Het hoofd van den boer
draagt een opgetoomden drie-tuitenhoed met een lint er aan,
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dat soms fladdert in den wind, als of hij een aanspreker is.
In een der tuiten van den hoed bergt hij na gebruik het onmisbaar tabakspijpje, dat nog al eens dienst doen moet.
Ziezoo, vrienden, hoe gaarne ik ook meer wilde schrijven, ik
heb geen tijd meer, want zoo aanstonds zal men de avondpap
opdisschen, en als het negen uur is, is 't tijd om naar bed
te gaan. Reeds 's morgens om vier uur, in den zomer, en om
vijf uur in den winter, is alles op de hoeve werkzaam; en of ik
wil of niet, mijne bedsteē grenst aan de deel, of liever is op -le
deel, en daarom zorgt het geraas wel, dat ik niet langer dan de
anderen slape.
Zijt alien gegroet van uw vriend Jan, en als er iets bijzonders
bij u voorvalt, meldt het mij dan. In een volgenden brief
geef ik u bericht over een uitstapje naar Oldenzaal en Ootmarsum en mogelijk ook iets over een boeren holting of marke vergadering. Jan Hamer.
Rijssen.

W. J. C. van Wijngaarden.
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OUDHEDEN EN GEWOONTEN
IN TWENTHE
Of de jongelingen ook blijde waren met den brief van Jan!
Menigen avond werd er gedelibereerd, wat hem weder terug
te schrijven. Meesters Willem stond er op, Jan eens benauwd
te maken, over eene ongelukkige uitdrukking, die in den brief
voorkwam. Hij had immers geschreven dat Oom een paar flinke dochters te huis had. Nu wilde hij terug schrijven dat Dientje dit ter ooren gekomen was, en dat een booze geest haar
had ingefluisterd, dat hij haar voor die boerinnen vergeten zou.
Zij was daarom ook meer toegankelijk voor den Jonker geworden. Hiertegen verzette zich Klosje met hand en tand. Hij zou
dan dadelijk melden, welk complot zelfs vrienden smeden kunnen. Hij zou waarschuwen! Hij zou Dientje dien avond nog
alles verhalen! Wat voor kwaad had Jan dan gedaan? Wat had
hij geschreven? Waaraan kon men merken dat die deems ook
maar eenigen indruk op hem gemaakt hadden? Genoeg, hij zei
er zooveel van, dat men beloofde, zich aan de uitvoering van
het opgevatte voornemen niet schuldig te maken. De goede jongen had evenwel rust noch duur, want hij kende Willem en Gerrit en Hendrik, dat ze toch nog in staat zouden zijn, Jan een
kooltje te stoven, te meer omdat zij ook niet onverschillig omtrent het mooie Dientje waren. In zulk geval geldt niet altijd het recht, vooral als de minnaar zich niet ter plaatse bevindt. Ook is het nu juist Been eer voor de Twentsche meisjes
uit dien tijd, dat er veel voorbeelden onder zijn, die het spreekwoord: „Uit het oog, uit het hart" in toepassing brachten. Toen
men scheidde, ging Klos niet dadelijk huiswaarts, maar door
een omweg naar den molen. Hij moest en hij wilde Dientje
waarschuwen; er mocht eens iets op touw worden gezet. Hoe
zegende hij later 't uur, dat hem dit besluit deed nemen. Nauwelijks aan den molen gekomen, ziet hij in de verte den Jonker
uit het Hooge Huis galoppeerende naderen!
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De molenaar was naar zijn buurman, Jans vader, waar hij
gaarne in den schemer of vooravond 'n uurtje vertoefde, vooral des Zondags.
Of de Jonker daarvan kennis droeg? Hij steeg voor den molen af, en vroeg of niet een der knechts het paard bezorgen
mocht? Toen Dientje zeide dat de knechts van huis waren„
wendde hij zich tot Klos, en met een „air," als van een
Hoofdman over honderden, sprak hij : „Toe jongen! neem gij
hem dan bij de teugels!" Maar Klos verroerde zich niet. „Moet
ik het u dan met de karwats duidelijk maken, wat ik wil, ezel
van 'n boer?"
Klos antwoordde: „'n Boer ben ik, maar Goddank geen ezel,
en ook niet geschapen om de slaaf van den adel te zijn!"
„Wat?" zei de Jonker, „Slaaf ? Slaaf? Gij zijt nog minder
dan dat, gij zijt een voetwisch."
„Dan toch van u niet!" sprak Klos; „de tijden zijn geweest,
dat de adel durfde doen wat hij wilde, dat hij niemand zijner
minderen behoefde te ontzien. En schaamt gij u niet zoo te
handelen? Ik weet zeker dat Uw vader niet aldus met den minste
zijner daghuurders zoude omgaan."
„Beroept gij u nog op mijn vader?" hernam de Jonker, „pas
maar op, dat gij door mij met hem niet in aanraking komt;
dat zou u rouwen!"
Klos draaide hem den rug toe, en de trotsche moest zelf handen aan het werk slaan, wilde hij het paard op stal zien. Dientje
durfde echter niet nalaten 'n weinig te helpen! Zij, de schuchtere, ontzact nog, zoo zij meende geborene hoogheid, en dan.
haar vader, als die gewaar werd, dat de Jonker op den molen
onheusch behandeld was, dan vreesde zij diens toorn zeer. Zij
beefde reeds voor Klos, als vader hoorde, hoe deze zich jegens
den jongen Baron gedragen had. Zij geloofde stellig, dat hem
alsdan de molen ontzegd zoude worden, hoeveel de oude anders
van Klos hield; ze hoopte maar, dat de bezoeker vertrekken
mocht voor vaders tehuiskomst. Deze scheen dit echter niet
te willen, omdat hij, door Dientje geholpen, het paard op stal
bracht. Er werd wat haksel en meel gegeven en men ging toen
naar de woonkamer. Klos had het meisje niet verlaten, hoe nijdig de voorname heer ook op hem nederzag. Dientje presenteerde thee, koffie, maar dit alles had de Jonker reeds genuttigd. Wat zou zij anders aanbieden? De Jonker kwam haar
27

hierin zelf tegemoet, door te vragen om een weinig brandewijn; het lang toeven in den stal had hem ietwat kou ēlijk gemaakt. Ze ging henen om het gevraagde te halen en mijnheer
was zoo vrij haar nateroepen dat ze stellig twee glaasjes moest
medebrengen, daar hij zonder dat zij mededronk niets zoude nuttigen.
„Ik geloof, Jonker," sprak K1os, „dat dit Dientjes gewoonte niet is, vooral niet in den avond. De burgermeisjes gebruiken wel eens een anij s j e, als het koud is, maar flan moet de
gelegenheid zulks medebrengen, b.v. 's winters op het ijs. Immers nu iets gebruiken, doet gij niet, is 't wel Dien?"
„Brutale knaap!" zei de Jonker, „waar gij u al mede bemoeit! Denk dat het u rouwen zal, als gij mij in alles dwarsboomt!"
„Berouw zal ik daar nooit over krijgen," zei Klos. „Ik hoop
maar dat het meisje u 't gevraagde alleen laat gebruiken; ten
minste zal het mij innig van haar leed doen, als zij u hierin
te wille is!"
De Jonker zweeg, nam het glaasje en noodigde Dientje mede
te proeven; doch deze weigerde dit. Klosje verheugde zich hierover met ware blijdschap. Na eenigen tijd verwijderde de heer
zich voor een oogenblik, waarvan Klos gebruik maakte
om zachtjes tot Dientje te zeggen: „Meid, meid, denk aan
Jan en aan uzelve, want deze is een verleider!'' „Dientje!"
riep eene stem uit den stal, „Dientje! mag ik wat hooi?" „Dientje ging, maar Kios ging mede. Klos wierp van de hilde 'n
arm vol hooi, doch was in een oogwenk weder bij de hand!
Op de deel ļiet Klos het hooi liggen. Hij bracht het niet naar
de ruif, vreezende opgesloten te zullen worden. Dientje deed
het ook niet. Zij dacht aan de gekregene vermaning, zoodat
de edelman weer zelf handen aan het werk moest slaan, zoude
zijn paard voedsel krijgen. 0 ware 't meisje eens alleen geweest! Nog zegende Klos het oogenblik, toen hij het besluit
nam, niet naar huis, maar naar den molen te wandelen. Moeder had hij wel gerust gesteld, als 't eens laat mocht worden;
voor haar had hij geen vrees en daarom, zoolang Dientje in gevaar verkeerde, zoolang zou hij blijven!
Bij den stal diende toch iets gesproken te worden, en de
Jonker vroeg of 't waar was, dat de molenaar eene machine
om eikenschors te malen op den molen had aangebracht, en
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toen zijne dochter dit bevestigde, verzocht hij ze te mogen zien.
Hoe kon deze weigeren? Men klom dus de trappen op, maar
Klos klom mede naar boven. De Jonker bemerkte nu wel dat
hij van dien indringer moeielijk ontslagen zou worden, als hij
geen anderen toon aansloeg. Hij deed dit op de volgende wijze: „Zeg eens, Klos, gij komt zoo dikwijls hier, gij moest mij
alles nu eens recht duidelijk maken! Wij zien van die zaken
zoo weinig, dat ik u gaarne wil bekennen er niets van te begrijpen; 'k weet niet hoe alles inēēnzit en hoe 't eene op het
andere werkt." Klos, die den strik wel merkte, deed echter
als merkte hij niets, en verklaarde zoo goed mogelijk de werking der machine. Midden in dat onderricht voelt de Jonker
als Verschrikt schielijk in zijne zakken, en zegt hoogst ontdaan: „D āār zou ik mij het ongenoegen van mijn vader bijna
op den hals halen; een brief, die op het postkantoor moet afgegeven worden, heb ik warempel nog in den zak! Och, beste
jongen, breng gij hem gauw weg ik kan zoo hard niet loopen,
en 't is op 't sluiten van de bus! Zie, als ik u niet beleedig
wil ik u gaarne 'n gulden voor de moeite bieden."
Nu moest gij Klos gezien hebben! Hij richtte zich op in al
zijne lengte, en rood als scharlaken, plaatste hij zich voor den
bezoeker.
„Ook niet voor al uwe guldens verliet ik den molen; of
meent ge, dat ik niet begrijp wat gij in 't schild voert? Maar,
Jonker! uw toeleg zal mislukken, of ik heet geen Klos. Ik
vrees niet voor Dientje's karakter, maar wat zou u te heilig
zijn, als gij met haar alleen in den molen waart! Wilt gij uw
brief verzonden hebben, bezorg hem dan zelf, ofschoon ik
twijfel of er wel zooveel haast bij is." Een duchtige slag
met de karwats, was het antwoord, maar nu was het geduld
van Klos ook uitgeput en... daar spartelde de opgepronkte dandy in 'n hoop ledige meelzakken! Hij kwam hierin zoo goed terecht, dat het stuifmeel hem als 't ware deed stikken en dat
hij, wit was als een vlinder, toen hij weer op de beenen kwam.
„Ziezoo !" zei Klos, „nu hebt ge meer dan gepoederd haar."
Vloekende steeg de toegetakelde knaap op het paard, vloekende op Klos, op Dientje, op den mulder, ja op de geheele
wereld, en bij alles wat hem heilig was zwoer hij wraak te
zullen nemen over zulk eene behandeling van 'n ploert!
Door dit voorval hadden Klos en de vrienden stof in over29

vloed, om aan Jan te schrijven, die, den volgenden Zondag
een trouw, verhaal bekwam van al wat er was geschied, dat
hem natuurlijk deed lachen tot hem de tranen over de wangen liepen. Ook verheugde hij zich dat hij door dit voorval
de echte vriendentrouw van Klos zoo heerlijk zag uitkomen.
Den inhoud van 't geen hem geschreven was hebben wij verhalende reeds gemeld, we zullen daarop niet terugkomen, en
liever willen wij mededeelen, wat Jan schreef, omdat daarin toch altijd iets wetenswaardigs voorkomt, van steden of
plaatsen of streken.
Hij schreef: Den 25 Oct: 1784. Geliefde makkers!
Gistermorgen, nadat de knechts het opgegeven getal garven afgedorscht hadden, spande de oudste knecht Ooms lievelings-paardje voor het karretje, en reden wij door Weerselo
naar Ootmarsum. Het dorp Weerselo wordt ook wel het Stift
genoemd, naar een vroeger Klooster, bewoond door wereldsche
nonnen. Volgens zeggen van Oom, zijn wereldsche nonnen zij,
die niet door eene gelofte gebonden zijn, altijd in het klooster
te moeten verblijven, die het recht aan zich houden ten alien
tijde te kunnen henengaan. Dit Stift was voor adellijke Jonkvrouwen bestemd, en dagteekende reeds van de dertiende
eeuw. In het kleine kapelleke, nu de kerk der Hervormden,
bevindt zich, onder vele anderen, nog een zerk, als ik het wel
heb van oer- of zandsteen, en zoo ongeschonden, dat de namen
en wapenschilden der adellijke dames, daaronder begraven,
er duidelijk op te lezen en te zien staan. Gij begrijpt dat ik er
eene schets van vervaardigde; te huis komende zal ik 't u
toonen en verduidelijken. 't Kerkske heeft anders weinig aantrekkelijks, maar voor de kerk staan twee lindeboomen; wie
weet hoe oud die zijn! Zij worden door ijzeren hoepels aan
eikander gehouden, en zijn door den tijd geheel uitgehold, alleen
de bast leeft nog en de ruimte binnen kan gemakkelijk vier
zittende personen bergen. Welke hand heeft deze geplant? Zeker
nog onze heidensche voorvaders. Oom toch verhaalde, dat lindeboomen bij de vroegere bewoners dezer streek voor heilig
gehouden werden, en bij de meeste kerken in Twenthe vindt
men er een of twee, echter niet zoo oud en van zulk een eerwaarden omvang. Ze zijn plaatsvervangers van vroegere, en
zijn bewijzen dat de mensch niet gaarne breekt met voorvaderlijke gewoonten. In onzen tijd behoort het tot de zeldzaamhe30

den als men boomen bij de kerken ziet; men legt er liever
bloemperken aan.
Wij reden, zeg ik, door Weerselo naar Ootmarsum. 't Is een
overoud stadje, dat, vroeger bevestigd, lang met het naburig
Oldenzaal de schrik van Twenthe was, vooral in den tachtigjarigen oorlog. In 1597 werden beiden door Prins Maurits ingenomen en ontmanteld. Eenige jaren daarna echter heroverde
ze de Spanjaard Verdugo en herstelde de vestingwerken, ten
minste van Oldenzaal, zooals op een der poorten, in het volgend opschrift te lezen is: „In den jare, Anno 1597 werd ik
gedemoveerd, maar Anno 1626 weder gerenoveerd."
Men leidt den naam der stad Oldenzaal van de Saxen of
oude Saliērs af, en dan zou zij beteekenen zetel der oude Sall6rs
Vroeger schreef men ook niet: Oldenzaal, maar Aldenseele.
Hare kerk, aan Pleghelmus gewijd, is eene der oudste van
dit gewest, en ook het huis, waarin de Bisschop van Utrecht
zijn verblijf hield, als hij ter Klaringhe ging van het Oversticht,
is nog aanwezig. De inwoners hebben zich nooit heel gewillig
betoond, als het vaderland hun arm van noode had.
In 1672 kozen zij de partij van den Bisschop van Munster,
Barendje van Galen en had het onder anderen Ds. van Laer
zwaar te verantwoorden. Hij werd op den Huize Twickelo gevangen gezet, en niet eerder ontslagen, dan toen Rabenhaupt
Coevorden ingenomen had." Hier breken wij den brief even
af, om nog 't volgende te verhalen.
In 1830 moesten de schutters met geweld tot hun plicht gebracht worden. Men verhaalt daarvan de volgende anecdote.
De kolonel Knoll, die met 1300 man de stad had bezet, hield
eens over een gedeelte daarvan op de markt inspectie, en
zag een soldaat, die slordig in zijn plunje stak. „Morsige vent!"
riep in toorn de hoofdman, „Hoe is je naam? Zeg, hoe heet
je?" „Ik heet Duit," was 't antwoord. „Dan verwondert het
me niet," zei de kolonel, „dat gij zoo'n smeerlap zijt, want wie
kent smeriger geldstuk?" „Heel phlegmatiek zeide de toegesprokene: „Men kan er bij ons toch nog wel twee knollen
voor koopen." Of de kolonel het begreep? Nu verder Jan's
brief.
„Bij Ootmarsum zag ik nog de overblijfsels van het vroegere Huis te Ootmarsum, dat door zekeren Lefridus, een Oldenzaalsch burger, in 1290 als klooster gesticht was en door Rid31

ders van de Duitsche Orde bewoond werd. Eene bijzondere vermelding verdient het oude gebruik, dat de burgerij van Ootmarsum bij vaste avond op het Huis met spijs en drank onthaald
werd; dit werd de vastelaventsganck genoemd. Dit gebruik
duurde nog lang na de Reformatie voort, toen het Huis reeds
aan de familie van Heyden behoorde, want het was een recht
geworden. Later is dit nog wel bij besluit van Provinciale Staten afgekocht, omdat het in een dronkemansfeest ontaard was.
Oom verhaalde mij ook nog eene aardige overlevering uit den
tijd der Reformatie. Toen Maurits in 1597 Oldenzaal bemachtigd had, kwam ook het omliggend land onder het gebied der
Staten. Het ging moeielijk, de plaatsen van predikanten te voorzien, en men trachtte de pastoors over te halen, om de nieuwe
leer te omhelzen. Een los stuk dienaangaande is nog te Ootmarsum, en van den volgenden inhoud:
„Wij onderges, bekennen voer ijder wije dijt sijen, horen and
lesen hoe dat wij bij dat Collegium bijnnen Zwoll sijnnen gewest, and angeholden omme onsen Pastor te prediken Gots
woort. Soe ijst dad oens de heren van dat Collegium dorch
den griffier hebbet laten anseggen, dat whij alsoewal as
in Sallant geschiedde doon mogten, hef sijn vijnger foer de
ogen geholden, seijende doerch de fijnger; hebben wij geantwoerd, whij dancken de heren, wij verstaens genoegh.
Datum Zwolle, 9 Oct. 99.
In 1601 komt dan ook de pastoor van Ootmarsum nog voor
met een bedenktijd van eene maand. Ootmarsum heeft
zulk eene bekoorlijke ligging, dat het met de schoone gezichten van Arnhem en Nijmegen wedijveren kan. Volgens overlevering zou het gesticht zijn door den Frankischen Koning
Othomar, wiens beeltenis nog op het Stadhuis aanwezig is.
Oom moest hier een bezoek brengen bij zeker Heer, die Erfmarkenrichter was van de Buurtschap, waarin het Scholte
Hendriks gelegen is. In die buurtschap, rijk aan houtgewas
alsmede aan veenderijen, werd in den laatsten tijd zooveel gestolen aan brandstoffen en zooveel „holt en veengrond gedistruierd," dat de schatters of schutters het niet afkonden met
„bekeuren." Ook hielden sommigen, die maar een varkendrift hadden, er twee zwijnen, soms wel drie, op na, die
zij allen in het bosch zonden om de eikels te verorberen,
32

schoon zij er maar voor ēēn dier recht in hadden. Ook hadden enkele vreemdelingen op markegronden hutten gebouwd
en bewoonden die en handelden alsof zij tot de erfmarkgenooten behoorden. Alle zoovele zaken, waarin voorzien moest
worden, en oom en de Heer Erfmarkenrichter besloten dus
tot het uitschrijven van eene Holting of Goedsheeren-vergadering op den 1 Nov. 1784.
Dat was 'n zaak van belang, en wij 1 ze gehouden werd op
het Erve van Oom, was ik natuurlijk toehoorder en toeschouwer. Voor ik u echter van die boerenbijeenkomst eene beschrijving geef, dient gij met het navolgende bekend te zijn.
Elk markenrichterschap maakt en heeft zijne eigene wetten. Geen landswet vermag daartegen iets! Elke marke heeft
een gemeene weide, waarop ieder gerechtigde zijne koeien
zenden kan, nadat ze door een schutter zijn opgebrand of gebrandmerkt, elk jaar met een nieuw teeken. Zoo is ook het
houtgewas, in zooverre het niet op de bewoonde Erven staat,
algemeen eigendom, waaruit, op verzoek soms timmerhout
mag gekapt worden, maar dat anders meestal dient om de
eikelen, als voeder voor de zwijnen, die door dat voedsel eene
tamelijke zwaarte bekomen kunnen. Het aantal dieren, dat
den zwijnsgang gaan mag, ligt op de hoegrootheid van het
recht, of de „Whare", op een Erve aanwezig. Die 3 /4 whare
heeft, kan slechts ēēn bigge mesten, enz. Geschiedt nu van
deze en meer andere bepalingen overtreding dan zijn de markenrichter en zijn bijzitters gerechtigd die vergrijpen te straffen met geldboete of met gepresten arbeid. Me dunkt, dat
gij u nu iets van eene boerenmarke kunt voorstellen. Nu dan
de samenkomst zelve: Oom had de „kerkespraak" bij zich,
want de vergadering zou onwettig zijn, zoo ze niet op twee
achtereenvolgende Zondagen door aflezing was bekend gemaakt, en ten blijke dat dit wel degelijk geschied was, moest
de koster er nog door onderteekening kracht van waarheid aan
bijzetten. De publikatie was van den volgende inhoud: „Die
Heer R toe H.. Erffmarkenrichter van WI.. laat bij deese
weten dat een jegelijk meijer (huurder) zijn Goedsheer ter goeder tijd zal aankondigen, dat op overmorgen Dinksdag over
veertien dagen, den 1 Nov. aanstaande, een holtinck sal worden geholden, aan Scholte Hendriks, om aldaer mede te erscheynen, bij verlies van haar stemme en sulle genoemde meije33

ren te zelve dage schijn en bescheyt hebbe bij toe brenge,
dat bij haar soedane aankonde gedaan is, bij verbeurte van
een tonne biers. En zal deze twee achtereenvolgende Zondagen worden afgelezen en van den koster ger ēlateerd worden.
Actum O. enz. enz.
R.
Erffmarkenrichter.
De belangrijke dag verscheen! Op den haard was een tafeltje aangebracht, waaraan de Markenrichter, diens Schrijver en vier Goedsheeren (Keurnooten) plaats namen. De
dorschvloer was voorzien met zitplaatsen, bestaande uit lange planken, die op houten stobben rustten. Deze plaatsen werden bezet door de boeren, die de Vergadering bijwoonden.
Weldra was het opgepropt met landlieden en ging de Markenbode rond met een aarden kruik, inhoudende de onontbeerlijke
jenever, en een glaasje zonder poot. Ieder bezoeker kreeg van
dezen drank 'n kelkje, en toen de bode het overschot geborgen had, las de markenschrijver de notulen der vorige Vergadering, en nadat deze goedgekeurd waren, begon men aan
de zaken. Och, wat boerenwijsheid werd er toen uitgekraamd!
En daarbij kwam nog, dat sommige van die wijze heeren zich
van allerlei vreemde woorden (hier stadhuis-woorden genoemd)
bedienden. Ze raakten veelal kant noch wal van 't geen men
er mede te kennen wilde geven. De radbrakers waren meestal
huur- of pachtboeren, die eerst hun Lanter of Landšheer om
inlichting gevraagd hadden, en in zooverre die Heeren zelve
niet aanwezig waren, hadden ze den pachters volmacht gegeven, in hunne plaats voorstellen enz. te doen, Zoo zeide ēēn
pachter o.a. dat er meer colletatie met het houtgewas geschieden moest, er was nog ledig land genoeg, waarop gepoot kon
worden. Zijn Heer zal hem misschien hebben gezegd cultivatie! Gelukkig was hier de Erfmarkenrichter iemand die ontzag wist in te boezemen, waardoor de Vergadering nog al geregeld afliep en enkele nuttige besluiten genomen werden, die
in de notulen werden geinsereerd. Toen elke boer nog een
glaasje op afreis ontvangen had, ging ieder zijns weegs.
Ongelukkig, waar een boer het Erfmarkenrichterschap uitoefent. Er zijn erven, waarop dat recht berust, en dan is natuurlijk de tijdelijke bezitter Richter der marke. Zoo verhaal34

de Oom van eene marke in de nabijheid, waar de Richter
in de notulen geschreven had:
„Op dissen holtink hef die boer van 't B. . .. mien uutgescolden voor eenen Markenrichter als een kwast; hetwelk ik
door onderteekening bekenne volkomen waar te zijn." Dezelfde persoon, geld voor de marke moetende ontvangen, teekende dit op de volgende wijze in het Markenboek aan: „Op
heuden, den 3e Junio erscheen voor mien H. M. Inf engerenden Markenrichter, die scatter J. P. en bracht mien voor die
marke ses goltguldens, drij daalders, zeuven pietjes, negen
dertiende halven, 20 emdeviers en twij ducatons, sijnde dit volgens miene rekeninge summe, summarum"
Die persoon moet al 'n zonderling geweest zijn. Indien
iemand in die streek overleden is, zetten zich de naaste familieleden om den haard, met de voeten in de asch (Oud Testamentisch!) en blijven zoo zwijgende zitten, ziende soms op
het lijk, dat op stroo onder het venster gelegd is, met een wit
laken overdekt; zij blijven dan in dezelfde positie, tot de timmerman met de doodkist komt, die op de deel, of dorschvloer,
wordt nedergezet. Nu staat de familie van hare zitplaats op,
begeeft zich naar de deel en beschouwt de laatste woning nauwkeurig van alle zijden. Dit geschiedde ook in het huis van genoemden vriend, toen hij een broer verloren had Nadat men
nauwkeurig de kist bezien had, zei de rechter tegen den timmerman: „Open mij haar eens." Deze gehoorzaamt. Nu ontdoet zich de waardige man van zijn klompen, klimt in de kist,

legt zich daarin in de positie, die men den doode geeft, neder,
en sluit de oogen; 'n wijle gelegen hebbende, richt hij zich op
en zegt: „Baas, als gij er voor mij ook een maken moet,
dan asjeblieft wat ruimer in de schouders, want daar knijpt
ze mij." 't Wordt echter tijd, dat wij hiervan afstappen. Alleen nog eene zonderlinge gewoonte uit de Marke J . . . . onder
het gebied van het dorp Heino gelegen. In een Markenboek
aldaar, komt Anno 1617 de volgende bepaling voor:
„Markenrichter en Erfgenamen in Consideratie genomen
hebbende de schoonheid en fraaiheid van de jonge maagden
in Junne, ook aangezien de fraaie stemmen van singen, vereeren de jonge maagden alle jaar 1 /2 tonne biers; welke van
de jongste huislieden betaald zal worden. Zullen zich alsoo alle
jaar met den Erfgenamen en inwoners lustig en vroolijk ma35

ken, en denselvigen alle jaar met een liedeken vereeren ende
die halve tonne bier zullen die meijeren haar landheeren molten korten!"
Uit die dagen is er bij de boeren geen feest, of er is van
bier sprake. Elke boer, die zich eenigszins redden kon, brouwde zijn eigen bier, waarom in de sprookjes van tooverij steeds
ook van bier sprake is. Schoot een boer een roofvogel, dan
besprenkelde hij de vleugels met bier, en spijkerde hem vervolgens tegen de deur van schuur of stal, om de heksen verwijderd te houden. Men vindt o.a. bij Ootmarsum den „Hunnenberg", een overblijfsel eener oude sterkte. Edoch, of het van
de Hunnen afkomstig is, valt zeer te betwijfelen. Velen zijn
van oordeel, dat het door Romeinen onder Keizer Commodus
is opgeworpen. Maar, hoe dit zij, de boeren houden het er
voor, dat ze door heksen bewoond is geweest. Ja zelfs eene
jonge boerin was door zoo'n toovenaar of Hunneheks achter
op zijn paard getild, medegenomen naar de schans en aldaar
op lekker bier onthaald, zoo lekker, als zij nog nooit geproefd
had! 'n Knecht van een groot boerenerve had zoo'n schansbewoner uitgescholden, maar den volgenden morgen waren
de manen en de staarten van vier paarden zoo ineengestrengeld, dat geen menschenhand ze had kunnen losmaken. Men
had zich tot eene heks gewend; toen was een zwarte kat uit
den stal gesprongen en de gedraaide staarten en manen hadden zich van zelve weder in den natuurlijken toestand begeven! Zekere zieke boer voelde zich nog sterk genoeg om zijn
testament te maken, en wilde onder getuige van buren daartoe overgaan, maar wat hij ook deed, tot aan de deur kon hij
komen, maar wilde hij de bijl oplichten, dan werd hij machteloos! Men wist hier geen gat in te maken, tot het bekend werd
dat de zoon des huizes die bijl van een heks gestolen had. Toen
ze teruggebracht was, kon de boer zijn werk verrichten en het
testament kwam tot stand. Om dit te begrijpen, moet men weten dat in oude tijden hier een testamentmaker nog kracht
genoeg moest bezitten, om met den derden slag eene bijl zoo
sterk in de voordeur te drijven, dat zij daarin vast bleef zitten! Nu, vrienden, moet ik van sprookjes etc. afstappen, ofschoon er nog in overvloed onder het yolk in omloop zijn.
Daags na den holting hadden oom en ik een ferme wandeling gedaan en kwamen 's avonds moede tehuis, en de spek36

pannekoek, die ons door de oudste dochter werd voorgezet,
liet zich smakelijk gebruiken. Op de Zondagen, die ik hier reeds
doorgebracht had, had het mijne aandacht getrokken, dat de
nichtjes veel later van stad tehuis kwamen dan wel op andere
tijden. Ik vroeg de reden daarvan aan den eersten knecht, die
mij ten antwoord gaf, dat mijne nichtjes elk een salviteur
(vrijer) hadden. 't Verwonderde mij die hier nog nooit aan
huis gezien te hebben. Dat is hier geen gebruik voor de
koekenavond! Overmorgen zult gij mogelijk twee, maar vast
ēēn salviteur hier zien; dan is het daags voor Oldenzaalse najaarsmarkt. Op dien avond komen de jongens meestal hun
vonnis zien. Valt dat gunstig voor hen uit, dan komen zij
daags daarna de meisjes halen om markt te houden, en hebben dan ook eerst het recht om voor goed te komen. Valt het
voor hen ongunstig uit, dan is dit zoveel als voor altijd, bonsoer! (bonjour)" Ik vroeg wie dit vonnis dan velde. De knecht
lachte en zeide dat ik maar goed moest toezien. „Toezien?
En niet toehooren?" vroeg ik. „Neen, over de zaak gesproken wordt hier niet!" Verder kon ik van hem geen inlichting
bekomen. Of ik dus ook reikhalzend uitzag naar dien overmorgen avond.
Eindelijk kwam die. Om halfacht trad een flinke boer de
huisdeur in en gaf Oom de hand. Een oogenblik later presenteerde hij hem de langwerpige tabaksdoos. De knecht fluisterde mij in 't oor dat dit de salviteur van de oudste was. Wij
zaten om den vuurhaard, en hadden om zeven uren ons avondmaal reeds gebruikt. Het verwonderde mij dus dat mijne oudste nicht op nieuw de koekepan kreeg, alsmede het spek, en
in den hoek der kamer behendig het meel en de melk tot
beslag gereed maakte. Nadat men een uurtje gekeuveld had,
kwam de pan ten vure! „Let nu op," fluisterde de knecht,
maar hoe ik oplette, ik zag niets dan het gewone koeken bakken. Toen de koek aan de eene zijde gebakken was, keerde
nicht haar behendig om en zette de pan op nieuw ten vure.
De flinke boerenzoon nam zijn stoel, zette dien tegen den muur,
wenschte: „Goedenavond," en evenzoo laconisch werd hem:
„Goeden avond" terug gegeven. „Die is gesjeesd," zei de
knecht. Oom sprak niets. Toen de koek bereid was, legde
nicht dien op een schotel en bergde hem in „de spinde" of
spijskast.
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Nauwlijks was de jonkman vertrokken, of de huishond liet
zich hooren en een ander jongeling trad binnen, lang niet zoo
rijk gekleed als de eerste. „Dat is de knecht van 't Laar en
de salviteur van uw jongste nicht. 't Is alsof de beide jongens
het met elkander afgesproken hebben." Nadat hij plaats genomen en Oom naar zijne gezondheid gevraagd had, deed hij
dezelfde „sermoni6n" met de tabaksdoos als zijn voorganger.
Betje, de jongste mijner nichten, bracht nu de pan op het vuur,
en de knecht fluisterde weder: „Let nu op!" Ails ging als zoo
even, maar toen de koek gekeerd zoude worden, nam nicht
een lepel en bedekte het spek met beslag; dat had de oudste
niet gedaan. „Die heeft het gewonnen," zeide de knecht, en
nog begreep, ik er niets van. Den geheelen avond liet men mij
in mijne onwetendheid. Des anderen daags tegen vier uren
kwam de knecht van het Laar terug en haalde zijn meisje
om mede naar de jaarmarkt te wandelen. De oudste bleef
te huis; geen salviteur haalde haar. Nu vroeg de knecht mij, of
ik goed op het koekebakken gelet had. 't Is hier het gebruik,
dat de vrijer niet vraagt om 't jawoord van 't meisje, dat hij
liefheeft, maar tegen najaarsmarkt vraagt hij ('t is natuurlijk dat zij elkander reeds dikwijls vroeger hebben ontmoet) :
Houdt ge najaar met mij?" En de vrijster zegt: „Kom
'5 avonds te voren zien!" De jongeling laat zich dien avond
niet wachten. Met gespannen aandacht is nu zijn oog gevestigd op de sissende pan, maar vooral op het spek. Wordt dit bij
de omkanteling van den koek niet eerst met wat meelbeslag
overgoten, dan weet hij dat zijn aanzoek voor altijd is afgeslagen. Wordt het echter met eene laag beslag bedekt, dan is
de jongen welkom, houdt najaar met het meisje, en mag van
nu af in de woning komen, en zich met de deerne voor een
ieder vertoonen. Doen zich verder geene wettige redenen tegen het huwelijk op, dan worden zij weldra in den echt vereenigd. Later hoorde ik van Oom, dat de meisjes volkomen naar
zijn zin gehandeld hadden. „Lever," zeide hij, „heb ik voor
mijne dochters een oppassenden werkzamen knecht, dan een
kommandeerenden boerenzoon, die het werk gaarne ziet doen,
maar zelf ongaarne toetast." De knecht verhaalde mij nog dat
die eerste bij weinig aanleg ook weinig lust gevoelde, terwijl
de laatste reeds een aardigen spaarpot bezat, door eigen vlijt
verkregen „Mijn jongste is dus weldra in behouden haven;
„

38

nu, ik hoop dat de oudste ook iemand bekomt, die haar lijkent is. Beiden verdienen het!"
Zie zoo, vrienden! wat mij te binnen schoot, heb ik u gemeld. Mocht me iets ontsc'hoten zijn, misschien komt me dat
later te binnen en zal ik 't u schrijven of mondeling verhalen.
De Dominē was gister avond hier, en zeide, als ik weer op
reis ging en nut er van hebben wilde, moest ik een zakboekje
nemen en een soort van journaal maken, d.w.z. 't geen ik
daags opmerkte, dat 's avonds noteeren. De man heeft gelijk, maar voor deze reis komt zijn raad als mostaard na den
maaltijd. Groet vooral honderd maal mijn Klosje en laat hem
maar goed 'n oog in 't zeil houden. Misschien kom ik spoedig
terug, want de slachtemoeule zulle bij u weldra een aanvang
nemen, en ik hoop bij velen van de partij te zijn. Gij gelooft
als ik mij noem uw aller vriend
Jan.
P.S. Bij mijne wederkomst zal ik mijn Klos j e toonen, dat ik
niet ondankbaar ben.
Rijssen.

W. J. C. van Wijngaarden.
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TWENTHE'S OUDHEDEN EN
GEWOONTEN
Reeds begonnen de bladeren langs de wegen te dwarrelen,
de lindeboom voor de smidse was bijna geheel van zijn .groen
ontdaan, de najdarsstorm deed zich hoe langer hoe meer grommende in den schoorsteen hooren, zelfs zag men nu en dan —
een vlokje sneeuw tusschen den vallenden regen, en nog waq
Jan niet terug. De „Slagtemoeulle" waarvan hij er menige
wilde bijwonen, waren, wat de vetweiders betreft, reeds in
vollen gang, zonder op Jan te hebben gewacht. 't Kon zijn, dat
hier of daar nog „'n meste beestje" den dood sterven moest,
anders zou hij dit jaar nergens van de partij wezen! Hoe kwam
het dat hij deze pretjes, waarbij hij zoo gaarne tegenwoordig
was, thans verzuimde? Wel om de eenvoudige reden, dat zijne
oudste nicht zoude huwen, en oom gaarne had dat Jan bij de
feesten tegenwoordig was. Zijn verzoek naar huis om toestemming werd gunstig beantwoord, en de jongens zouden nog
een tijd lang Jan's bijzijn moeten missen; maar daarvoor zouden zij ook eene degelijke beschrijving van eene Twenther boerenbruiloft met alle hare ap- en dependenti6n ontvangen. Ze
schreven hun vriend, hij mocht van alles nu goed boekhouden,
opdat ze bij zijne tehuiskomst, ruim daaruit kennis en wetenschap konden opdoen!
Men had in het algemeen niet gedacht dat nicht zoo spoedig
zoude huwen, zelfs de verloofden niet. St. Petri over 'n jaar
dat was de afspraak. De gezondheidstoestand echter van den
ouden „Scholte" had dezen zomer wel wat te wenschen overgelaten; hij gevoelde zich zoo spoedig , loom en mat zoodat hij reikhalzend 't tijdstip verbeidde, dat hem een flinken
opvolger zou geven; en dat tijdstip was grootelijks in eigen
macht; de voorslag om maar spoedig een eind aan de zaak
te maken, kwam dus ook van zijn kant. Hij stelde den jongen
lieden voor, het trouwen zoo spoedig mogelijk te doen plaats
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en
hebben, daar hij voor den naderenden winter vreesde;
ontbrak hij op den dorschvloer al was zijn eerste knecht ook
nog zoo trouw, het kon toch, dacht hij, niet zoo goed gaan, als
wanneer hij zelf toezag. „Die de koe hoort, pakt haar bij de
horens"; en Noldus, zijn aanstaande schoonzoon, zou er niet
tegen hebben, om van loontrekker loonuitdeeler te
worden! Deze had dan bij de zaak hetzelfde belang als hij, en
zoo kon hij als „rustend boer" zijne verdere dagen doorleven.
Dat denkbeeld lachte hem aan, en om oom te believen bepaalde
men onderling, den knoop op St. Martini deszelfden jaars „te
knoopen".
Alles was nu in zooverre geregeld en men moest aanstalten
maken voor het te houden: „Boksenbier" (receptie) en voor
de bruiloft. De vrienden van den bruidegom en de bruid kwamen op zekeren avond in eene herberg samen, om de Commissie te benoemen, aan welke opgedragen werd, om naar het:
„Scholte-Hendriks" te wandelen, en de lijst te verzoeken van
alien, die ter bruiloft genoodigd zouden worden. Naar het aantal huisgezinnen, moesten er bruiloftsnoodigers gekozen worden, en dezen moesten door de vriendinnetjes van het jonge
paar netjes worden opgetooid, en met linten en bloemen fraai
opgesierd. Ook de bruigomspijp moest gereed tegen dat zij onder de geboden kwamen.
De drukte in de buurt begon en Jan was een trouwe opmerker. Toen de plechtigheden waren afgeloopen, en de knecht
van „het Laar" voor goed als schoonzoon van oom, op het
Scholte-Hendriks was geinstalleerd, ontvingen de vrienden den
volgenden brief.
Geachte Vrienden!
Nog wel ietwat geplaagd door de nawe6n, maar toch gezuiverd genoeg om geregeld te denken, zet ik mij om u 'n boerenbruiloft in den achterhoek van Twenthe, te beschrijven. Daar
ik bij alles tegenwoordig ben geweest, valt 't mij niet moeielijk.
'k Hoop maar dat ge mijn schrijven lezen en het geschrevene
begrijpen kunt. Leest daarom aandachtig!
Op den 1 en Zondag der afkondiging van het Raadhuis in de
stad, onder welks „klokkeslag" Ooms Erve behoort, was de
bruidegom des middags ten disch gebleven. Zoo wat klokke vier
zagen wij 'n menigte jonge boeren en boerinnetjes, alien op
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zijn elf en dertigst uitgedost, het Erve opwandelen. 't Ging
hier letterlijk als er geschreven staat bij het overlijden
der eerstelingen in Egypte: " „Ende geen hond deed zijn bek
open!" en dit tot mijne groote verwondering, want de drie doggen van oom lieten zich anders niet onb ē tuigd, als er slechts
ēēn enkele vreemde kwam opdagen! Het raadsel was spoedig
opgelost; de eerste knecht had tegen het feest de dieren naar
den naasten buurman gebracht. Op dezen rustte de plicht de
trouwe wachters te bewaken. Zij mochten door hunne grimmigheid de vreugde van het feest niet storen.
Toen naderde iemand met meer rang dan de anderen bekleed, de groep, zette zich voor het front en liet rondte formeeren. Daarna haalde elk eene oude pistool te voorschijn, en
op het kommando van „vuur" knalden 'n honderd schoten in
de lucht. Dit geschiedde tot driemalen, telkens afgewisseld door
een: „Hoera! leve het jonge paar!" Het geroep werd geaccompagneerd door 'n marsch op 'n geweldig groote trom. 't
Bruid j e moest buiten komen en noodigen allen binnen, waaraan
onder joel en zang voldaan werd. 'n Geimproviseerde kleermaker naderde den bruidegom en nam hem de maat van: „de
bokse;" (pantalon.) Dit geschied zijnde, hoorde men zeggen:
„alloo, jongens, laove oons m ēr daale gooijen (neerzetten) en
ees zee6n wat de flessche zeg." Deze mag op 'n boksen beēr of
maol nooit ontbreken, al is ze slechts gevuld met aardappelen
foesel. (Jenever, uit aardappelen gestookt en die bij de liefhebbers in 'n slechten reuk staat). Onder het nuttigen wordt het
jonge volkje hoe langer hoe vroolijker en weldra hoort men:
„De Breuman zal 't betalen, Lieve lekkre Gerritje! De Breuman is er good vuur, lieve lekkre meid! Nog een hallef pintje,
Lieve lekkre Gerritje! nog een" enz. enz. Ander referein
hoort men niet, of 't mocht zijn dat tegen het einde 'n schalk
zich hier of daar verbergt en als in 't geniep doet hooren: „Altijd zijn de boeren dronken, altijd zijn die schelmen zat!" 't Liet
alles in het eerst zich nog al hooren, maar toen de longen der
boeren 'n belangrijke uitzetting verkregen, en de boerinnetjes
gilden in plaats van zingen, toen kon 't een fijn voelend gehoor nauwlijks doorstaan. Blijde waren wij, toen de boel in 't
laatst optrok. De pistolen werden weer voor den dag gehaald;
buiten knalden weldra de afscheidsschoten, niet zooveel in getal, want menige hand weigerde hare dienst, en gelukkig
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ook, dit afscheid schieten veroorzaakt nog al menig ongeluk;
zelden of men hoort den zelfden nacht of stellig daags daarna,
dat deze of gene 'n vinger van de hand moest missen, 't pistool
was gesprongen. Zonderling, dat het bij dit jeneverfeest meestal zonder dispuut afloopt, en toch is dit zoo; de anders zoo vechtlievende Twentheker is bij deze gelegenheid de zachtaardigste
mensch. Oom zegt, het heugt hem slechts twee maal in zijn leven, dat er ruzie kwam, en dan gebeurde het nog, omdat een
of ander Landheers zoon 't liefje wilde kapen van dezen of
genen boerenkinkel, die tot het Leen-Erve van zijn Pa behoorde
maar o wee, dat kwam den Jongen He ēr duur te staan! Met
bebloed hoofd moest hij zich naar stad of kasteel terug trekken!
Wij sliepen dien nacht heerlijk en de volgende dagen tot den
trouwdag toe stond het op het Erve Scholte Hendriks niet stil.
Bezoekers volgden op bezoekers! Allen brachten iets mede voor
de nieuwe huishouding, ofschoon de bruid in het volle bezit van
Ooms keuken en kelder blijft; maar dat helpt niet een
huisraad moet er gegeven worden. Nu brak eindelijk de gewichtige dag aan. 's Avonds te voren waren de „brulftennoeugers" bij oom ter maaltijd geweest, in voile uniform, bestaande in eene korte manchestersche broek, met rozen aan de knieen vastgemaakt, en natuurlijk met zilvren gespen! Geribde
kousen bedekten prachtige boerebeenen, en de voeten sloten in
lage schoenen, ook met rozen er boven op. Een opgeplooide
hoed, met linten en strikken van allerhande kleuren omwonden, hing op de kort afgesneden haren. Nu nog 'n dikke stok
met een ivoren knop, en daar hebt gij 't model van: „den
neuger". Met dien dikken stok moet hij ten huize waar hij
ingaat, driemaal tegen de voordeur slaan, eer hij zijn compliment uitbrengt. Hij mag bij zijn verzoeken wel voorzichtig
wezen. Er worden er gedaagd als familie, als vrienden, en
als gewone kennissen. Aan alle drie zijn verplichtingen verbonden. Daarom is 't ook alijd bij 't noodigen, dat de bruidegom hun toeroept: „opgepast, jongens! anders wordt er kwaad
bloed gezet!" Of zij goed opgepast hebben, en wat hun wedervaren was daarvan moesten zij nu na den maaltijd verslag
aan het jonge paar uitbrengen. 't Formulier voor eene uitnoodiging is te lang om hier geplaatst te worden. Genoeg, er
komt in voor van zat eten en drinken, van brandewijn met
suiker, jenever met stroop, vaten bier, schinke en stoete (ham
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en mik) ja wat weet ik het? maar alien artikelen, waar 'n boerenmaag naar hunkert en dan het einde: „alien kommen; hoesgezetten nimmes vergetten."
Het getal huisgezinnen, dat verzocht werd, beliep ruim
honderd en vijftig. Reken nu, dat er door elkander drie uit elk
huis opkomen, zooals men waarlijk wel rekenen mag, dan
moest Oom dien dag niet minder dan 450 personen spijzigen
en laven! Om dit behoorlijk te kunnen, waren er in huis bijeengebracht een en veertig zware hammen, twee honderd
eigengebakken boerenstoete (mik), zestig kilo rijst, met de
benoodigde melk, tachtig kilo suiker, en zes en een half
vat bier. Daarenboven nog twee honderd oude kannen
jenever, ieder zoowat inhoudende 2 1 /4 liter! Ik maakte
de opmerking, dat het, zoo me dacht, wel lukken zou! Ja
maar, zei Oom: het zijn Twentsche magen! Stel u toch niet
voor, dat die hammen b.v. door Oom waren opgekocht; och
neen! Ieder huisgezin, dat als familie verzocht wordt, is verplicht 'n brulften schinke (ham) te zenden. 'n Paar dagen voor
't feest ziet men de knechten van die genoodigden des avonds
met een zak op den rug de woning van de gelukkigen binnentreden met den wensch: „Gennaovent saomen! Leu miens baos
steurt mi -j hier met den schinken; wi -j ne mi -j mēr ees effentjes van de hoed nemmen? (de hoed beteekent hier huid of
't lichaam). Dit geschied zijnde, neemt Oom 'n hakbijl en kapt
de hielen der hammen af, waaraan hij, aan elk, 'n papiertje
bevestigt, waarop de naam van den zender is opgetekend. —
Alle die 41 afgehouwen hielen worden vervolgens aan den
zolder gehangen, maar zoo laag, dat 'n recht opstaand mensch
de namen der gevers lezen kan.
Als het rumoerige van 't feest begint, worden ze hooger opgeschroefd en dā.ār verblijven zij, tot dat witte diertjes, die naar
beneden vallen, en dus van dartelheid uit het spek springen, de
huisgenooten het bericht brengen, dat het tijd wordt, de hielen
te verorberen, alvorens de maden ze geheel hebben doorgeknaagd. Als vervolgens de hielen gekookt worden, en er drijyen 'n menigte van die diertjes boven op het water, meent dan
maar niet dat zulks invloed heeft op den eetlust van den boer.
0, neen! „ze zijn er in geboren," zegt hij, en met den
slief (houten schuimspaan) worden ze opgevischt en weggeworpen, maar de hielen zijn er even welkom om.

44

's Morgens voor den trouwdag waren „naobers" met knechten en meiden druk bezig om den bo ēl in orde te zetten, en
toen ik op den dorschvloer kwam, was deze reeds bezet door
vier rijen tafels van houten planken op schragen, overlangs door
het huis. 't Naast aan den haard stonden stoelen, voor de familieleden, echter zonder kussens. 'n Twenther boer of boerin
draagt veelal wel zooveel vleesch met zich om, dat er geen
kussen noodig is! Kannen koffie worden intusschen gereed gezet, en kommen met groote brokken kandij werden aangebracht; men was wachtende.
Bruidegom en bruid zaten met de familie rondom eene tafel.
Hunne kopjes en schoteltjes waren met linten versierd en de
bruidegom rookte zijne eerste pijp tabak uit den met klatergoud
omwonden Gouwenaar. Deze wordt maar wat voorzichtig behandeld, want, o wee! geschiedt er 'n ongeluk met deze pijp,
dan is dat een slecht voorteeken.
Vraagt ge mij nu, welke gemoedsaandoeningen ik op het gelaat der gelukkigen las? Wel, wat anders dan dat ze zich
pleizierig gevoelden. 't Was net, of 't oog van den bruidegom,
als hij nicht aanzag, zeide: „'k Ben blij da'k je heb!" en als
nicht Arnold aankeek, las ik in haar oog: „'k Ben blij da'k go
trouwen!" De klok sloeg negen. 't Duurde nu ook niet lang, of
de familie kwam opdagen, gezeten op lange hooiwagens, ieder
met twee paarden bespannen. De zweepen waren o! zoo mooi
gemaakt, zoo mede het paardentuig; en staart en manen der
dieren prijkten met heerlijke kunstbloemen. De vrouwtjes wuifden met fijne witte zakdoeken en zongen daarbij dat het een
aard had: „Dat gaat naar den Haag toe, lieve lekkre Gerritje!"
Weldra was oom's woning opgepropt met mannen, vrouwen en
kinderen, die zich op eene ferme wijze onledig hielden met het
verorberen, van ik weet niet hoeveel sneden mik elk voor zijn
persoon. 'n Hollandsche maag had er drie dagen genoeg aan
gehad. Dat eten en drinken ging, evenals van militairen, bij
rotten, hier van vijftig man.
Eerst de familie; toen die verzadigd was, de vrienden, en
vervolgens de andere genoodigden. Toen de inwendige mensch
verzorgd was, moest men ter kerk rijden. Domine zou 't jonge
paar om half elf in 't huwelijk bevestigen. Met de burgerlijke stand had men nog niets te maken. De moeder van den
bruidegom gaf de bruid 'n teeken. Deze stond op; toen stond de
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bruidegom ook op. Men ging naar de deel. Acht fijngeschaafde
eiken planken werden door den huistimmerman aan het jonge
paar getoond, die met een enkelen hoofdknik hunne goedkeuring te kennen gaven. De timmerman bevestigde ze nu, naast die
van oom, in de hilde. 't Waren de planken voor de aanstaande
doodkisten van hen, die nu als 't ware eerst in 't leven intraden.
De oudste knecht ging naar het schuurtje haalde de bruidskoe en gaf die aan den bruidegom, en deze gaf den knecht
'n fooi. De koe werd naar den stal geleid en men bond haar
onder de gelegde planken aan den reppel. Daar was van nu
af hare plaats. Van de deel ging men weder naar den haard,
waar, dicht bij aan den muur de kabinetten stonden. Dat der
bruid werd geopend. Zij nam er 'n nieuw linnen hemd uit en
gaf het haren aanstaande, die het dankbaar aannam. Acht dagen mocht hij er gebruik van maken, en dan moest hij 't weder
aan zijne vrouw terug geven; deze legde het bij de hare in een
hoek van het kabinet, waar het schoon gewasschen blijft liggen tot den dood des eigenaars. Het is zijn doodshemd! Tot
hiertoe stemde alles tot diepen ernst, maar nu! Na dat alles
opende de bruid opnieuw haar kabinet; 'n tafel met flesch en
glazen werden er voor geplaatst, als om de menigte uit te lokken, en nu, lach niet, lezer of lezeres! begint zij zich
in het volle gezelschap te ontkleeden, tot op den roodbaaien
onderrok. In dien tijd vergasten zich de nieuwsgierige oogen aan
den inhoud van het kabinet, waar prachtige rollen onaangesneden linnen in prijken; anderen, meer nieuwsgierig, in
welke staatsiekleeding de deerne trouwen zal, zien scherp elk
stuk kleeding na, dat zij aantrekt; en gelooft maar dat er meer
gelet wordt op de degelijkheid van het ondergoed, dan wel, op
de „franje van boven," zooals de boer zegt. Die goed in het
linnen zit, zegt hij, kan 't ook wel worden in de katoentjes.
De bruid is nu gereed, en neemt hare gewone plaats in. Terwijl zij zich met hare familie aan een brandewijntje vergast,
worden de paarden ingespannen; 't wordt tijd om ter kerk te
gaan. Men mag domine niet laten wachten. Het jonge paar stapt
op den eersten wagen; de anderen volgen, en weldra gaat het
bijna met lossen teugel voorwaarts onder het gewuif der zakdoeken, en het zingen van: „Lieve lekkere Gerritje" stad en
kerkwaarts. En dat zonder oponthoud? Neen, ginds, aan den
hoek van den Dijk, wordt een boom voor de paarden gehouden.
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Dit doen kennissen, die niet konden genoodigd worden en die
toch meē willen proeven en een fooi, om nog meer te kunnen
koopen, van het jonge paar vorderen, aan welken eisch ook voldaan wordt.
Plechtig wordt het huwelijk gesloten. De predikant houdt daarbij een toespraak. Is deze ten einde, dan gaat het gezelschap,
nu met den domine en den koster vermeerderd, weer op de wagens. Men gaat een rondje rijden. De paarden moeten toch weten dat zij den bruiloftswagen trekken. Te huis gekomen plaatst
zich de bruid opnieuw voor haar kabinet. Zij legt haar „trouwspul" af, en neemt andere kleederen, maar vooral die niet, die
zij 's morgens droeg. Dat ontkleeden moet zich in den loop
van den dag nog tweemaal herhalen. Bij de komst der knechten met de hammen heb ik nog vergeten, u te melden dat elke
knecht in den zak, waarin hij een ham droeg, een fooi ontvangt, waarna hem de zak weder om den hals gedaan wordt.
Overigens krijgen zij niets, maar zij hebben het recht om op
den bruiloft-aovent, „het eerst met een maeken te daansen". Als
zij te huis komen, mogen zij zien hoe groot de fooi van de bruid
is. Minder dan een zesdehalf mag niet; maar meestentijds beloopt het 'n daalder.
't Is nu „Brulften aovent" geworden en de muzikant, soms
zijn er meer, maar dan toch alien met hetzelfde instrument
(de viool) wordt op een verhevenheid getild. Meestal is dit boven op de broodspinde. Naast hem staat een flesch jenever en
'n glas. De springlustige schinkenbrengers met hunne meisjes
staan gereed. Daar trillen de snaren, daar klinken de tonen
en daar springen de dansers o! zoo pleizierig rond. Aan maat
noch stijl gebonden, volbrengen zij den ronden, maar ook den
vermoeienden dans! Niets stoort de plechtigheid en met eerbied wordt het geroep van den vioolspeler: „avant deux, met
je beiden!" gehoord en opgevolgd. Als deze bevoorrechten nu
hun avant deux met je beiden, gedanst hebben, dan staat de
groote dorschvloer voor ieder open en kiest zich e ļke jonge boer
eene danseres. Men danst en joelt en springt en drinkt een
stuk van den nacht door met groote pret! De wonderlijke dans,
dien ik bij die gelegenheid zag uitvoeren, is de „zeuvenspronk".
Verbeeld u vier of vijf paar danslustige meis j es en jongens.
De muzikant speelt, en zij zingen: Hei wat zeg i-j van mien
kippen? en wat zig i-j van mien haon, Zi-int dat geen mooije
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vaeren? of staat 6w de kleure niet aon? dat's ēēne (dan vallen
alien op de rechterknie) dat's twee- j e (dan op de linker) ; dat's
dreeje; (dan op den rechter elleboog), dat's ve ēre; (dan op den
linker); dat's vieve ( dan raken zij met het voorhoofd den
grond), dat's zesse (dan rekken zij zich zoo lang ze zijn uit, zonder elleboogsverandering) ; dat's zeuvene (dan rekken zij de armen uit en liggen alzoo plat op den grond), een wonderlijk gezicht voor den toeschouwer. En in die positie blijven zij tot dat
hun Paganini ten minste een maal het referein op zijn speeltuig gefideld heeft. Is het ten einde, dan springen zij in ēēnen
op, en de dans begint van voren af aan, of zijn zij 't in eenen
moede, dan zoenen ze, dat het klapt, en zoeken hunne zitplaatsen, om voor andere danslustigen ruim baan te maken. Ziedaar,
vrienden, wat ik u van een Twentsche bruiloft te melden heb.
Bij ons gaat het anders, maar wij zijn ook dorpbewoners, we
zijn beschaafder. Doch ten opzichte van de schinken hielen
dient dit niet vergeten: sommige boeren laten die niet langer
ter prooie van maden en wormen, neen, als ze 'n dag of
„ettelieke" gehangen hebben, worden ze afgenomen en aan arme huisgezinnen uitgedeeld.
En nu, welke gedachten wekte dat alles wat gij gehoord en
gezien hebt bij u op? Ja, mannen broeders, wat zal ik daarop zeggen? Die doodenplanken en doodenlakens doen mij eerbiedig den hoed afnemen, en ik dacht: dat is geen klatergoud,
dat hier verkocht wordt, hier heerscht nog zuiverheid van zeden, hier denkt men bij het heugelijkste wat iemand op aarde
beleeft, er nog aan, dat die schoone aarde eenmaal verlaten
moet worden! Maar toen ik 's avonds alles zag, wat ik zag —
zeide ik zuchtend: „Wat is de mensch?" En nu, slaapt wel! —
Maar och, ik zou nog het koddigste van de bruiloft vergeten.
In de kamer van Ooms woning, stonden de spink-splinter nieuwe bedden van de bruid, in parade! Wat hadden ze dien dag
al bewonderaars en bekijksters gehad! De kamer stond nooit
ledig. Bij 't scheiden der genoodigden hoorde ik op eens 'n gegil uit de kamer, dat elk derwaats dreef. En wat gebeurde
daar? De naaste familie van de bruid trok het bed, aan de
eene die van den bruidegom aan de andere zijde. Dit beteekent dat de familie van de bruid niet wil dat ze vertrekke, en dat
die van den bruidegom haar met geweld medevoeren wil. Wie
nu het bed wint, wint ook de bruid. Het laatste is altijd het
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geval met de familie des bruidegoms. Daar waar het meisje
uit het huis naar eene andere woning vertrekt, worden de veroverde bedden in manden op den: „brulften wagen" geladen.
Hier worden ze in de bedstede geborgen, die het jonge paar
beslapen zal. Hiermede waren de grappen teneinde. Ieder zocht
weldra zijne slaapstee, en 't ging hier niet als bij ons, waar,
ge weet nog wel, de jonge G. L. toen hij den bruiloftsavond naar
bed zou aan zijne moeder vroeg, of zij in zijne plaats gaan
wilde, want hij was aan Jenneke nog niet gewoon! —
En nu hoe 't me bevallen is? Och, de nieuwigheid doet
al wat. Maar een Oom van mij, die uit Utrecht hier ook eene
boerenbruiloft bijwoonde, en des anderen daags iemand ontmoette, die weende, vroeg aan vader: „Gerhard! zou die man
ook naar een boerenbruiloft geweest zijn?" Later hoorde ik
dat de genodigden onderweg stof genoeg tot discours gehad
hadden, met het „Broederkleed" en den inhoud van het kabinet
te beoordelen en de waarde te schatten. Het resultaat was, dat
nicht een degelijken uitzet gekregen had!
En nu Vrienden Broeders, nog eene kleine wijle en ik ben
weer in de smidse. Ik moet ten minste nog een paar slagtemeulkens bijwonen! Jammer dat de vetweiders allemaal dood
zijn! Hebben er nog velen de Zutfense markte bezocht? En hebben ze naar hun zin gekocht? De koe van den meester was wis
weer half te geef; is 't niet zoo, Willem? Uw papa gelijkt niet
naar een zijner voorgangers, waar Grootvader wel eens van
verhaalde. Die meester had meer geboden dan hem gevraagd
werd.
In die dagen rekende men veel bij Ponden Vlaamsch, (zes
Gulden Holl.) Nu zag meester M. op de markt 'n osje, dat hem
aanstond. „Wat geldt dat diertje, man?" zegt hij heel deftig tot
den weider. „Zeš Pond," is het antwoord. „Zijt ge niet wijs?"
hervat de meester, „maar wijl ik u toonen wil dat het mij ernst
is, zoo bied ik u veertig gulden en een pint brandemoris bovendien!" De man hield nog al van prikkelende waar! Zoo
doet Willems vader niet; die wil er de helft wel afkibbelen; en
't lukt hem ook, immers dat betuigt hij, maar ik zeg: als onderwijzers onwaarheid mochten spreken, dan deed het gepasseerde jaar ten minste uw papa! Wimpie, word maar niet boos;
over acht dagen drukt gij alien de hand van uwen vriend Jan
Smit.
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Jan kwam; en er was feest bij moeder Smit; de jongens kregen koffie met suiker en kaneel, en vader gaf elk 'n glaasje
rood bij het afscheid. Reeds den volgenden Maandag zoude
boer Gerritsen eene meste koe slachten tot zoo lang zeide
men adio want den aanstaande Zondag zou Jan wel geheel aan zijn Dientje wijden; of hij gelijk had!
Boer Gerritsen had geslacht. De vrienden waren genoodigd,
en met Domine en schoolmeester was men om half elf ure
ten slachthuize.
Onder het gebruiken van koffie met koek werd er opgesneden, hoe handig de knecht den kop van het beest gedraaid
had; hoe hij 't vervolgens door ēēn slag met de hiel van de
bijl juist voor den kop bedwelmd geslagen had, zoodat het bloed
slechts traag wilde loopen; altijd, bij het slachten eener koe,
is de Twentsche boer nog 'n beul.
Na de koffie begaf zich het geheele gezelschap naar de deel,
waar de koe aan 't zolder hing. Hier hoorde men: „dat's in
orde", of, „ja, man! 't binnenvet kon meer zijn; nu nu, wie
ziet ook vet vleesch en zuiver vet te gelijk;" en 't einde is, dat
de eigenaar zegt: „nu dat niet vet is, willen we vet drinken."
Hierop begeeft men zich weder naar de keuken, waar nu door
moeder de glaasjes gevuld worden met klare, bitter, of 'n
sneeuwballetje, naar elks verkiezing. Er zijn zooveel glazen niet
als bezoekers; maar dit hindert niet. Men drinkt met zijn
twee6n, drie6en of vieren uit ēēn glas, dan weet niemand ook
wie het meeste neemt, hoort men lachende zeggen. De boeren
vallen niet vies. Weldra begint het spraakwater te werken, en
komen de tongen los. Daar het gezelschap alleen uit mannen
bestaat, gaat het er nog al tamelijk geregeld, men kan ten minste elkander verstaan. Het gesprek loopt veelal over tijdelijke
omstandigheden en over de werkzaamheden van de dag; of 't
mocht zijn, dat er 't een of ander bijzonders in de gemeente
is voorgevallen; dan is dit weldra het onderwerp van behandeling.
Niets aantrekkelijker voor den Twenthenaar dan tooverij en
hekserij! Hij kan maar niet begrijpen hoe Domine en Meester
daaraan niet willen gelooven, en o schande, zij worden door dezen en genen al gevolgd in dat ongeloof! Waar zal dat op den
duur op uitloopen? Dat toch gebeurd is, is gebeurd. Juist ook
nu eenige dagen geleden was het weer niet pluis geweest, „Ver50

leden week," zoo verhaalt de bakker, „was ik 'n nacht aan
huis van mijn buur, wiens kind, zoo als ge weet, door 'n slecht
mensch is aangeraakt en hij zeif is ziek en ligt halfdood te
bed. Zoolang de booze hem met vrede laat! Ja, meester, lach
maar niet! Voor geen tien gulden zit ik er weer om te wake! Gij weet alien hoeveel roosjes en kluwens vederen de buurvrouwen gehaald hebben uit de wiegekussens van het kind. De
meesten uwer hebben ze gezien, en moeten bekennen dat Beene
menschelijke hand in staat is, de vederen zoo in elkander te krijgen! Welnu, wie zal het dan doen, als geen heks het doet? En
dan, geen medicijnen immers helpen. Het kind kan niet leven
of sterven. En dan de zieke vader? Hij ziet allerhande vreemde
gezichten, en hij grijpt rondom zich naar ratten en muizen, die
er niet zijn of hij schiet op huzaren, die hij over de beddeplank ziet rijden. Het was er niet om uit te houden, vooral
toen op eens het kind begon te schreien, en op de zolder wel
honderd katten begonnen te miauwen! Ik kreeg het te
kwaad en moest van angst ergens zijn. Maar nauw was ik
daar of 'n kat springt mij op den rug ik de keuken weer in
en ik roep den knecht. Ik had er genoeg van, ging naar huis,
en hoe gaarne ik ook naoberplicht doe, ik waak niet weer bij
buurman." Allen zwegen, behalve de omroeper, die langzaam
'n mondje vol nam, naar Domine en Meester zag en zeide:
„Nu komt het nader: ondervinden gaat boven zeggen." „Ja,"
zeide meester, „die fabeltjes zijn al veel te nabij, ze moesten
verre zijn. 't Is schande dat er in deze verlichte eeuw nog aan
geloofd wordt. Vrienden, gij kept alien de omstandigheden van
den man, van wien hier sprake is, hoe hij vroeger 'n welgesteld
schoenmaker was, maar alles heeft opgeofferd aan den verderfelijken jenever. Huis en hof en weldra alles wat maar nagellos was, moest voor zijne drankzucht plaats ruimen, Zijne
vrouw daalde van verdriet ten grave! De grootste kinderen verlieten hem, eene goede dienstmaagd konde hij niet meer bekomen; hij moest zich met eene slons behelpen; daarenboven,
hij verwoestte zijne gezondheid; zijn lichaam teert weg en zijne
hersenen zijn door het zoogenaamd delirium tremens aangetast, en daardoor ziet hij allerhande gezichten, waarbij nog
komt, dat die stem in zijn binnenste begint te ontwaken, vooral
als hij op dat onnoozel kindeke ziet, dat door zijn toedoen zoo
ellendig door eene slordige dienstmeid is verwaarloosd. 't Was
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bij moeders leven reeds 'n sukkeltje en nog geen vier jaar
oud, toen zij stierf; en nu, bij de slechte oppassing, werd het
hoe langer hoe meer een sukkel. Zijn bedje werd verwaarloosd;
zijn wiegje niet schoon gehouden. Was het onderkussen vocht,
het werd niet droog gemaakt, maar kreeg de plaats van het
hoofdkussen, dit werd dan onder in de wieg gelegd; was dat
ook vocht, dan was het andere wel weder droog en de ruiling
begon opnieuw. Zoo handelde de slons, en als ge nu weet, dat in
goede veeren altijd 'n soort van leven, eene beweging is, is het
dan wonder, dat zij zich bij nat worden, op elkander pakken,
zich hechtende aan een draadje, of om een meer vooruitstekend
pennetje van een andere veer, en ziedaar de wording der figuren, waarvan er soms, ja wel eenigen de gedaante van eene
roos aannemen, 't welk altijd echter toeval zal blijven; maar
de mensch wil hier eenmaal gedaante zien; genoeg, 't is verbeelding. En dan het kattengeschreeuw! Och vriend, de vrees
had zich reeds meester van u gemaakt. Hoe zouden er bij den
schoenmaker wel honderd katten bijeen zijn gekomen? Dat waren dan wel al de katten uit de gemeente. Dat er op de sleeten
'n kat gesprongen heeft, toen gij ergens waart, o dat is licht
mogelijk; maar toen gij den sprong hoordet, kroopt gij van angst
in een, en meende het dier op uwe schouders te voelen. Gekheid, vrienden, allemaal gekheid, gelooft toch niet langer
aan die oude-wijven praat, die in de dagen van moeder de
Gans goed was."
Zoo sprak de meester. Op tijd ging men uiteen, en onderweg
hoorde men: „Ja, jongens, 'n knappen meester hebben we, en
de kinderen leeren er goed bij, zij mogen hem graag, en gaan
veel liever naar school, dan wij in onze dagen; maar hij is zoo
spottend ongeloovig. Wat zal er toch van de jeugd worden,
die zulke voorgangers heeft? Ik zie het zwaar voor ons Nederland in. De Engelschman maakt zich weer sterk, en heeft
Zoutman en Doggersbank reeds lang vergeten. Weldra pakt hij
onze geheele Oost en al onze koopvaarders! Allemaal straffen,
allemaal straffen, die ons die nieuwlichters op den hals halen.
De hemel kan het ook niet gedoogen. Neen, dan hield ik het
met onzen vorigen meester, die in den zevenjarigen oorlog
onder Frits wat niet al heeft beleefd. Hij diende onder hem
als bombardier van de 1 e. klasse. Als hij daarvan verhaalde,
dan stegen ons de haren ten berge; maar ik ben hier bij huis,
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haddie! en eet smakelijk!"
Had Jan weinig genot van „de slagtemoeule," des te meer
maakte hij dit van „de spinnemoeule," en wel om twee gewichtige redenen. Vooreerst dient gij echter te weten wat „spinnemoeule" zijn. Welnu, als de winteravonden aankom en, worden bij de boeren en ook op dorpen en in kleine steden de
spinnewielen voor den dag gehaald en huismoeder, dochters en
dienstmaagden houden zich na den avondmaaltijd bezig met het
vervaardigen van 't nuttige linnengaren, waardoor zooveel voor
het levensgenot van den mensch wordt aangebracht. De dochter of dochters in het huis hebben het recht ēēn avond in den
winter hare makkertjes op 'n kopje koffie te onthalen, maar die
moeten de wielen medebrengen. Dan gaat het er op los! Die
den fijnsten en gelijkmatigsten draad kan toonen, spant de kroon
en wordt geroemd boven haar die veel heeft afgesponnen.
Meent nu niet, dat de jongelieden van het mannelijk geslacht
onbekend blijven met zulk eene visite, o neen! daarvoor zorgt
de tractante zelve wel! Zij weet zoo aardig bekendheid er aan
te geven dat op dien avond 'n „spinnemaal" is bij Geertje of
Jansje en dat de oolde leu dan van hoes gaot! Geen jongen op
het dorp die er onbekend mede blijft, en zich niet gereed
maakt om op tijd aanwezig te zijn. Tegen half acht zijn de meisjes genoodigd, klokke secuur zijn zij er, en dan worden de deuren gesloten; want of het mooi weer is, dan wel of het sneeuwt,
regent of hagelt, dat doet er niet toe! de jongens moeten zoolang buiten blijven, tot dat de meis j es onder het spinnen, de
koffie met 'n groot stuk kandij verorberd hebben. Er zijn
meisjes die hare kandij niet zelve gebruiken, maar ze handig
weten te bergen; waarom? Dit zal later wel opgelost worden. Zoodra de koffie gebruikt is, worden de wielen aan een
kant gezet, en de deuren open gedaan.
Nu stormen de „salviteurs" naar binnen, en plaatsen zich op
den haard. Is er eenige stilte gekomen, dan vraagt een der jongens aan de dochters des huizes, om 'n kleerborstel of om 'n
pannekoekenmes (een plat ijzeren voorwerp, dat bij het bakken
van de geliefde pannekoeken gebezigd wordt). Heeft hij dit
ontvangen, dan regelt hij de stoelen; neemt 'n meisje en 'n
jongen en plaatst die bij elkander willens of niet; dat recht
heeft hij, later mogen zij zelve die positie veranderen, als zij
er de noodige straf voor dulden willen. Als alien geplaatst zijn;
.
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dan begint de grap. De vrager komt bij die hij het eerst geplaatst heeft, en vraagt aan den jongen: „Neugt 't ow?" (zit
ge naar uw genoegen). Zegt deze ja, dan doet hij dezelfde vraag
aan het meisje; antwoordt die ook toestemmend, dan gaat hij
naar het tweede paar. Maar nu kan het gebeuren (en dat is dikwijls het geval, daarop heeft de plaatser het stelselmatig aangelegd) dat jongen of meisje ontkennend antwoordt. Dan vraagt
de vrager: „Op wee dan nou?" De gevraagde wijst dan op hem
of haar met wien men gaarne zoude ruilen. Tot deze begeeft
zich de vrager en zegt: „ruilen of nen slag!" „met wie? P.
of G.?" „Neen, dan nen slag!" Met ēēn wordt de hand reeds
opgehouden en ontvangt men er een, die de geheele hand doet
zwellen en tintelen. Ook komt de vrager met de vraag: „kussen of nen slag?" Meent nu niet dat alien zeggen „kussen"
0, neen! 'n boer windt er geen doekjes om; ook de meisjes
niet; is men zoo geplaatst, dat men eene aversie aan elkander
heeft, dan lijdt men liever een harden slag, dan welstaanshalven 'n zoentje te geven! Meent men echter elkander, o dan
komt er aan pakken en zoenen bijna geen einde!
En waarom waren er nu twee groote redenen voor onzen Jan,
dat hij zooveel werk maakte van de spinnemoeule? Vooreerst
omdat dit jaar het eerste door Dientje werd gegeven, en ten
tweede: hij hoopte op een dier bijeenkomsten de gelukkigste der
menschen te worden, door: „den klonten te krijgen". „Den
klonten krijgen" beteekent zooveel als dat het meisje tot u zegt:
„Jongen! ik heb u innig, innig lief. Daar hebt gij het bewijs
er voor. Kom maar rustig om mij vrijen, ik ben de uwe." Ik
heb reeds gezegd, dat niet alle meisjes haar stukje kandij of
haar klontje verorberen, maar sommigen 't in haar zak eklipseeren. Zoo had Dientje dien avond ook gedaan, want zij wilde
aan Jan heden te kennen geven, wat ,haar mond nog niet durfde
uitspreken. Toen nu de vraag aan Jan kwam van: „kussen of
nen slag?" en hij haar daarop zoo ferm zoende, stopte zij hem
met een hartelijken handdruk, het groote stuk kandij tusschen
zijn trouwe en eerlijke vingeren. 0, wat voelde Jan, toen hij
dien „klonten" voelde! Zoo gauw had hij het toch nog niet verwacht! Hij had het wel willen uitroepen maar het traantje in
't oog van zijn dierbaar Dientje bracht hem tot bezinning, en
hij droeg zijne vreugd alleen, toch ook niet langer dan wel noodig; na het afscheidnemen, toen hij met zijne makkers naar
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huis wandelde, riep hij : „Jongenš! ik heb den klonten, ik heb
den klonten!" Ieder mocht hem voelen en zien; maar hem
iemand hunner in handen geven, nee, dat deed hij voor geen
geld!
Toen hij te huis kwam, riep hij zegevierend zijne ouders, die
reeds te bed lagen, wakker. „Vader, moeder, ik heb den klonten, ik heb den klonten!" „Drommelsche jongen," zeide de oude
Smit, „moest gij ons daarom wakker maken? dat hadt gij ons
morgen ook wel kunnen zeggen! Toen ik den klonten van uw
moeder kreeg, maakte ik lang zoo'n lawaai niet, en het is toch
al dertig jaar goed gegaan, wat zegt gij, oudje?" En toen vervolgde hij: „Wijf! nu geef ik u waarempel, uit pure blijdschap,
'n tweeden nachtzoen," en hij zoende zijn vrouwtje dat het klapte. En moeder? „Jan," zeide ze, „hoor eens hier," hij kwam
en zij fluisterde hem in het oor: „in de binnenkamer op je
bloote knieēn, hoor jongen, en danken, maar ook bidden, ook
bidden!
En Dientje? 0, haar stond nog 'n onderhoud met vader te
wachten. Zij wilde den nacht er niet overheen laten gaan voor
zij alles wist, nee, maar zoo was ook het oude gebruik. Toen
zij met de meid den boel weder op haar plaats had, want dat
mocht bij onze voorouders ook niet blijven staan tot 's anderen
daags, ging zij naar de kamer, waar vader gewoon was te zijn,
als de keuken door anderen was in bezit genomen. „Zoo, Dien!"
sprak de molenaar, „zijn de meisjes afgetrokken? en hebt ge
braaf gesponnen? Wie was de knapste en de vlugste?" „De
knapste en vlugste was. . raad eens, vader!" „Och, Griet van
den wever." Mis, vadertje, het was Jan Smit! Gij kunt niet
begrijpen, hoe vlug hij er bij was mij te zoenen, toen hij den
klonten beet had! en dat hij knap is, zie dat hebt gij zelf wel
honderdmaal gezegd." „Hm! Hm! Z . . . . Zoo dan zijt
ge nu uw klontje kwijt, ik had het nog maar 'n tijdlang in de
tuk (zak) gehouden en dat zoo maar gedaan zonder nadenken! Waar zal ik oude man straks blijven? en nu wil Dientje
mij verlaten nu zal ik geheel afhangen van den vreemde —
van meiden, die mijn aard niet kennen, die mij te dartel of te
droomerig zijn en heeft Dientje niet gedacht dat ik al
midden zestig ben dat ik het wel niet zoolang meer maken
zal! Had dat klonten geven dan nu zoo'n haast? Kon het niet
wachten tot de oude mulder ter ziele is? Dientje! Dientjel"
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Op eens vloog ze dien goeden vader om den hals, en snikkend
riep ze: „O, neen, vader, zoo is het niet gemeend. Ik verlaat
u niet zoolang ge leeft, al wordt ge ook meer dan honderd
jaar en dat wil Jan ook niet! Hij wilde maar gaarne zekerheid
hebben. Hij was altijd nog bang voor anderen b.v. voor den
Jonker!" „Den Jonker!" vloog de mulder op; „den Jonker!"
spreek me daarover geen woord meer. 0, dat Klosje dat Klosje hoe dank ik hem nu voor zijn oppassen op mijn Dientje,
hebt gij 't al gehoord? 't kind van Naatje van den veldwachter, dat onnoozel goedbloedje, is door hem diep ongelukkig gemaakt, wat zal zij nu beginnen? Nee, Klos zal een extra van me
hebben en Jan Smit zal mijn Dientje hebben en, de beide oude
bazen, de smid en de molenaar, zullen onder 'n pijp zich blijde
maken over het geluk van hunne kinderen. Hier, mijn meisje!
Gods zegen ruste op u en uwe keuze. En hoe we dat wereldsche
later zullen inrichten, daarover zal ik met Jans vader wel eens
spreken. De smidse ligt zoover niet van hier en mocht het zijn,
de smid heeft nog meer zoons, die hem kunnen opvolgen, dat
Jan zin in het malen heeft, hij is nog niet te oud om te leeren;
nu, we zullen zien. Hier geef mij uw kleine kopje eens. Daar
hei-je 'n zoen van vader, en nu een twee drie naar bed."
Alvorens voor goed van de Twenther „spinnemoeule" afscheid
te nemen, wil ik de volgende anecdote nog mededeelen, die
nog als ware ze gisteren gebeurd, in den mond van 't yolk leeft.
Ruim 'n honderd jaar geleden, stond onder meer Havezathen
ook „de Zeggert". Dit kasteel werd bewoond door Baron Peter
van Voerst, oud Luitenant ten dienste dezer landen. In een
tocht tegen de Franschen (Staats-Vlaanderen, 1747) had 'n matte
kogel hem tegen 't voorhoofd geraakt, en daardoor zou hij enigszins getroubleerd zijn. Anderen verhalen dat dit geschied was
door eene ongelukkige liefdes-historie. Het laatste komt mij 't
aannemelijkst voor, omdat hij sedert hij zijn kasteel bewoonde,
zich 'n aartsvijand toonde van het schoone geslacht, en zich
ook slechts door een knecht liet bedienen.
Hij wilde zelfs geen „vrouwlui" op de plaat- dulden. Nog
meer, als hij zijn horloge aan het oor hield, riep Let altijd den
naam van zijn ontrouw meisje. „Dika, Dika, Dika!" en dat wilde hij niet langer hooren, waarom hij het prachtig uurwerk in
de gracht smeet, waaruit het nooit weer is terecht gekomen.
Thans is alles gesloopt. Zijn knecht Jan was van geheel andere
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gedachten omtrent de meis j es. Hij had zelfs omgang aangeknoopt met de dienstmaagd van het boerenerve: „Het Eze." —
Nu op dat „Eze" zou op zekeren avond 'n spinnemaol gehouden worden en onze goede Jan was door zijn Dulcinea daarvan
verwittigd. „Mien Her!" sprak hij op den morgen van het
feest:' „Mien Her! mak van aovent ees nao de Eze?" „En wat
wost ow daor, Jan?" — Och, mien Her, daor is een spinnemaol, en Jannao wol geerne dak ter kwam?" „Jan, Jan was 't
ow dee, roodheukke agternao loopen, ik zegge di-j van nee!"
Jan echter smeekte zoolang, dat de heer toegaf, maar hem
bezwoer, dat hij voor middernacht terug zijn moest of dat hij
anders de huisdeur niet ingelaten zou worden. Jan beloofde gouden bergen, maar, helaas! onder 't zoete der koozerije vergat
hij uur en tijd, en het was over twaalf, toen hij „de Zeggert"
weder betrad! Alles was gesloten en het regende dat het goot.
In mijnheers kamer brandde echter nog licht. Jan tikte bedaard
aan, „Mien Her!" „Watte Jan!?" „Zak ter m ēr in?" „Nee, Jan
de duure zit op het slot, en ik hebbe der op ē zweuren, ik doo ze
niet lus!" „Mien Her, ik wodde zoo nat het regent zoo!" —
„Dan zoi op ow tied passen." „Och, leeve mien Her! maargen
zi-ink zeek!" „Now das don ow eegen schoold!" „Mer wee
zal ow dan helpen? dan meuj Greete toch laoten kommen?
„Drommels Jan, das ooch waor; wach, ik bedenk wat!"
Meteen ontstak hij 'n lantaarn, klom naar boven
deed een strik
in een dik touw, wierp een dakvenster open, en het touw er
uit, terwijl hij Jan toeriep: „Jan, daor hei-j en touw. Stroppet
dat mēr oonder de aarme, of um ouwen haels, net zoo ai wilt,
en ik zal ow wal naor booven hei-jen." Jan moest zich die
luchtreis laten welgevallen, wilde hij binnen komen en de sterke
luitenant had het genoegen zijn knecht na een ruk of wat bij
den kraag te kunnen pakken, en zoo naar binnen op de zolder
te slingeren.
Of Jan later nog meer zulke gevalletjes heeft gehad, wordt
niet vermeld.
W. J. C. Van Wijngaarden.
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VOORHEEN EN NU

„O, gelukkige dagen van heden!" heb ik meer dan eens
gezegd, toen ik nog aan het hoofd der school stond; en onlangs des temeer, als ik de kinderen wees op den gelukkigen
tijd, dien wij in vrede met en onder Willem den derde beleven
mogen. Slaan wij slechts het oog terug, tot op den tijd
toen wij door Frankrijk overheerd waren. Welk een verschil tussen toen en thans! Hoe konden mij de haren te berge rijzen,
als ik mijn vader daarover soms ortder zijne vrienden hoorde
verhalen! De man behoefde niet van anderen te spreken. Ruimschoots had hij zijn deel mede genoten, en met medelij den
moest men hem beschouwen, als hij verhaalde wat hij soms
wel had uitgestaan. Ziehier een voorbeeld uit vele:
In 1806 alhier als onderwijzer aangesteld, was hij weldra
meer op het raadhuis dan in de school, omdat hij, zeer goed bekend met de Franse taal, de meeste geschiktheid bezat onder
zijne medeburgers, om met de autoriteiten om te gaan, vooral
toen Lodewijk Napoleon koning werd, maar het meest toch
toen wij voorgoed in het groote Fransche keizerrijk werden ingelijfd. Weldra werd hij tot adjunct-maire benoemd, en werden
de zaken meestal door hem verricht, omdat de maire bij het geringste gevaar zich verwijderde.
In die dagen behoorden de gemeenten Wierden en Enter onder Rijssen, en hij had daar een soort van directeuren aangesteld, die 't oog moesten houden over de uitdeelingen van
proviand, zoo aan troeperl als aan paarden. Te Wierden had
hij den fungeerenden koster als zoodanig benoemd, die helaas,
zonaer aat mijn vader daarvan wist, somtijds te veel aan de^^
sterken drank offerde. Beyond hij zich in zulk een toestand,
dan had hij een dienstijver zonder verstand, en vielen er soms
onaangenaamheden voor, die mijn vader dan zooveel mogelijk
,
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weder trachtte goed te maken. Gaarne zou hij iemand anders
benoemd hebben, toen hij op de hoogte der zaak was, maar
niet ēēn die zich tot den post bereid verklaarde. De koster
bleef dus in functie. Zoo was men genaderd tot in het
midden van 't jaar 1812, toen er iets voorviel dat schromelijke
gevolgen na zich had kunnen slepen. De koster-directeur had
in zijnen dienstijver een kapitein der gens d'armes een kinnebakslag gegeven, en deze, vol woede, eischte procesverbaal.
Wat mijn vader ook deed om hem tot bedaren te brengen het
was alles olie in 't vuur. 't Beklag moest opgezonden worden, en
spoedig kreeg de koster huisarrest, tot nader order. De zaak
werd crimineel. De hoogste militaire macht bemoeide er zich
mede, en zoo nu en dan werd er reeds gemompeld dat de
dader den kogel niet ontgaan zou. Had mijn vader in al dien tijd
niet stil gezeten, nu stelde hij alles in het werk om den koster
te doen vrijspreken, of, zoo dit niet gelukken mocht, dan toch
verzachtende omstandigheden op te sporen. Weldra ontstond
hierdoor eene correspondentie tusschen mijn vader en den
adjudant-secretaris van den maarschalk Oudinot. Tegen het
einde van October werd hij als maire gedagvaard voor den
hoogen Militairen Raad, zitting houdende te Amsterdam. Driemaal werd hij voor die glansrijke vierschaar geroepen, en driemalen had hij het genoegen in particulier gesprek te treden
met den maarschalk. Altijd sprak hij van dezen met de hoogste
achting. Eens had hij hem toegevoegd: „Monsieur, vous avez
raison, ma is on veut des victimes."
Ofschoon hij dit uit den mond des maarschalks moest hooren,
had hij toch het geluk de geheele vrijspraak van den koster te
bekomen. Of zijne welbespraaktheid dan of de naderende onheilen den Franschman zachter stemden, is onbekend. Genoeg,
mijn vader nam zeer voldaan afscheid van den schitterenden
stoet, en nam zijne terugreize over Utrecht. Nu eenmaal eens
vrij zijnde, wilde hij zijne oude moeder een paar dagen gunnen,
alvorens in den moeilijken werkkring terug te treden. Een paar
genotvolle dagen sleet hij in de ouderlijke woning, maar aar
alle lofzangen komt een einde, en hij zat dra ook weder op de
bolderwagen, koers zettende naar Rijssen. Te Apeldoorn gekomen, trof hij eenen ouden bekende aan, die hem het groote
nieuws verhaalde dat Deventer door de kozakken berend werd,
en hem aanried, aan deze zijde der stad zich over den IJssel
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te laten zetten. Dankbaar voor dien raad stapte Xiij weder binnen het hobbelig gevaarte, in zichzelven overleggende waar
den wagen te verlaten. Maar dit laatste behoefde niet; want
na pas een eindweegs te hebben gereden, werd men omsingeld door Fransch paardenvolk, en ging het in gestrekten draf
de belegerde stad binnen. Daar gekomen werden zij voor den
generaal, ik meen Maijnard, gebracht. Nu was door overhaasting de naam Rijssen op mijns vaders pas niet volkomen gestempeld, maar er stond slechts Rijs, en wat de generaal of
diens adjudant op de kaart ook vond, Rijs vonden zij niet; en
het onderhoud eindigde met het woord van den bevelhebber:
„Gij zijt een spion.'' Daar was voor het oogenblik weinig
tegen te redeneeren, en de gewaande spion werd onder escorte naar de Bergkerk gebracht, waar hij op een handvol stroo
een akeligen nacht moest doorbrengen. „O," sprak hij later
soms „als ik daar aan vrouw en kinderen dacht!" Maar het
vertrouwen op God en zijne eerlijke zaak begaf hem niet.
Tegen twaalf uur werd hij weder bij den generaal ontboden,
en hier vernam hij dat het plan bestond, hem op te zenden, licht
mogelijk naar Versailles. Goede raad was duur. Het spreken
werd hem belet, en hij was de wanhoop nabij, toen opeens de
deur van het vertrek geopend werd, en hij hooren mocht:
„Mon Dieu, monsieur Wijngaarde, ētes vous cela"! comment
vous portez vous?" 't Was de stem van een kapitein, die een
maandlang bij ons te huis in kwartier gelegen had. Deze was
de reddende engel! Hij sprak borg voor mijn vader, gaf hem
zelf nog een Napoleon voor reisgeld, en zorgde dat hij veilig
uit Deventers poort heenreizen kon. Vrij was mijn vader nu,
ten minste van de Franschen. Maar nog niet van de Kozakken.
Nauwelijks een uur gewandeld hebbende, zag hij twee ruiters
langs den weg naderen. Vrees beving hem, en hij zette dwars
af. Dit was mogelijk zijn ongeluk, want de ruiters merkten
het, en nu ging het in vollen galop op hem los! Weldra had
men hem nu tusschen de paarden en moest hij, willig of onwillig, dravende mede, naar den zoogenaamden Bathemsche
molen. Hier ging een der ruiters binnen.
Deze gelegenheid nam mijn vader waar, om den andere het
goudstuk te laten zien. Het accoord werd getroffen. Mijn vader werd ontbonden, en toen was het loopen wat hij loopen
kon, op het Hemeltjes Bosch (eene daar gelegen buitenplaats)
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aan. Toen hij daar in het kreupelhout verborgen lag, kon hij
letterlijk ook niets meer. Verbeeldt u een ļichaam dat ruim
tweehonderd oude ponden woog! Tot laat in den avond hield
hij zich schuil, toen wandelde hij langzaam door binnenwegen
en kronkelpaden naar het dorp Holten, dat hij gelukkig om elf
uur 's avonds bereikte. Nu was hij nog twee uren van zijne
woonplaats verwijderd. Gaarne zoude hij dien afstand nog
afgelegd hebben, maar de heer Vincent, postmeester aldaar in
dien tijd, wilde daarvan volstrekt niet hooren. Hij moest blijven tot den anderen dag. Die dag kwam, en weldra zag de
morgenzon hem wandelen op den Veendijk, die van Holten
naar Rijssen loopt. Tot in de nabijheid van laatstgenoemde
stad ontmoette hem niets bijzonders, maar daar zag hij drie
gedaanten te paard, die wel menschen waren maar er weinig
op geleken, zoo onmanierlijk dik waren zij. Later bleek dat vele
kozakken meer dan eene kleeding om hun lichaam droegen.
Als zij bij een verslagen vijand een goed stel kleederen vonden, dan namen zij er van, wat hun aanstond, en trokken het
aan; daardoor groeiden zij soms tot zulk eenen omvang aan,
dat zij haast geen menschen meer geleken.
Vol verwondering staarde mijn vader hen in het voorbijgaan
aan, maar dat kostte hem een welaangebrachten slag in het
gelaat, zoodat eene neusbloeding volgde. Weldra was hij binnen het stedeke „en vervolgde hij dan lagchend, „hier
zag ik, dat ik niet de eenige lijder was." Een der leden
van den achtbaren Raad had men tusschen twee paarden gebonden, die draven moesten zoo hard mogelijk. De gebondene
moest meē , hoeveel het hem kostte; want ook hij behoorde
onder de zwaarwichtige menschen. Vertraagde hij eenigermate, dan wist de karwats der drijvers eene zeer gevoelige plaats
te treffen, zoodat pijnlijke kreten uit de benauwde borst van
den ten raadhuize door de burgers zoo gevierden man oprezen. Hier was juist zijne waardigheid de oorzaak van zijnen
moeilijken tocht.
0, de vreugde die mijne moeder zal gevoeld hebben, toen zij
vader terug zag, is niet denkbaar! Zij had zoo alleen met de
kinderen gezeten, te midden van zoovele vreemde mannen, welker officieren gedurig kwamen vragen of de maire niet weldra
in de stad zoude komen. Rust werd dus den goeden man slechts
ēēn nacht gegund. De volgende morgen vond hem alweder
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ten raadhuize, om nieuwe moeilijkheden te ontmoeten of zoo
mogelijk te ontwijken.
Zulk een leven leefden onze vaderen in 1812, en dit is nog
niet eens het belangrijkste uit dat jaar.
Wat groot geluk is daarentegen ons deel tot hiertoe. Bidden
wij den Heer, dat het zo blijve! Dat alle oorlog geweerd worde
van onze landpalen, ja uit de geheele beschaafde maatschappij, en dat liefde, vrede, en eendracht de planten moge zijn, altijd groenende op onzen vaderlandschen bodem.
Rijssen 1875.
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W. J. C. van Wijngaarden.

DE TABAKSDOOS
In mijn bezit is eene tabaksdoos, die mogelijk aan oud kopei
met een kwartje betaald is, en die ik toch om geen geld nog zou
willen missen, omdat er eene geheele geschiedenis verbonden is; eene geschiedenis, waarin duidelijk uitkomt, dat God
alles doet gebeuren dat Hij te voren bepaald had dat geschieden
zou, en dat allicht langs wegen, die wij nooit zouden gekozen
hebben! Zijt gij nieuwsgierig naar hetgeen er alzoo aan mijne
doos verbonden is? Lees dan het volgende eenvoudig maar waar
verhaal. . . .
In 't midden der vorige eeuw stond een ellendig hutje van
leem en twijgen opgetrokken, op het veld bij het dorp Enter in
Overijsel, en wel in het gedeelte, dat toenmaals het kwartier
Twenthe heette.
Wie zou gezegd hebben, dat na eenige jaren de vader van
een aanstaand predikant in dat hutje het levenslicht zou ontvangen; en toch was dit zoo! Den bewoners werd een zoontje
geboren, dat wij later zullen leeren kennen als de timmerman
Marten Peddemos! Van zijne jeugd is ons slechts bekend, dat
hij op zijn twaalfde jaar als koeherder bij een nabijwonenden
boer verhuurd werd zoolang het zomer was, en dat hij des
winters zorgen moest voor het kloven van het brandhout. Geheel naar zijn smaak zal onze Marten 't wel niet gehad hebben, maar toch, hij had er dit voordeel bij, dat hij er leerde
schrijven en lezen en een weinig rekenen; want er werd bij
de verhuring bedongen, dat hij 's winters de avondschool
mocht bezoeken. Dit zou het geval niet geweest zijn, als hij
bij zijne ouders gebleven was, enkel omdat dezen niet bij
machte waren om het schoolgeld, een stuiver per week, te
betalen.
Met alien ijver was hij op de dorpschool werkzaam, en daar
de onderwijzer ook het ambacht van Jorup of schuitenmaker
hanteerde, werd hij door dezen tot dit vak in de leer genomen,
omdat hij zoo bevattelijk leeren kon. Timmeren! te mogen
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medewerken tot het daarstellen van iets, dat nut had, dit was
juist een kolfje naar de hand van onzen Marten, en op den
ouderdom van zestien jaren zien wij hem dan ook reeds als
knecht naar het riaburige Almelo vertrekken. Zijn onderzoekende geest vond daar weldra geen genot meer; hij moest
verder en al verder, en zoo gebeurde het, dat hij vele van
onze groote steden bezocht, en in zijn vak meer kennis had
opgedaan dan men dit van een dorpstimmerman in die dagen
gewoon was! Zoo toegerust vatte hij het plan op zich als
baas te vestigen op het dorp Vriezenveen, ruim op een uur
afstands van Almelo gelegen. Dit plan bracht hij ten uitvoer.
Hij huwde met een braaf meisje en sleet genoegelijke dagen.
Werk had hij genoeg om in zijne behoefte te voorzien, en
indien ik mij wel herinner, was hij toen ook reeds innig aan
zijn Zaligmaker verbonden. Nu, denzulken werken alle dingen
mede ten goede.
Niet alleen dat hij in het dorp werk genoeg had, neen,
hij werd ook elders geroepen, omdat men wist, dat hij een
degelijk timmerman en een eerlijk getrouw mens was. Zoo
werden hem in 't laatst der vorige eeuw eenige belangrijke
reparation aan den toren te Rijssen, een landerije in Twenthe,
opgedragen! 's Maandags ging de brave man van 't Vriezenveen naar Rijssen, eene wandeling van bijna twee uur. Ddar
bleef hij 't opzicht houden en bevelen uitdeelen tot 's Zaterdags, wanneer hij naar zijne woonplaats terugkeerde om
den dag des Heeren met vrouw en kind stichtelijk te vieren.
Kon hij het denken, toen hij zoo de kerk te Rijssen op en
neer wandelde, dat zijn zoontje eenmaal in dat gebouw de
woorden des levens zou verkondigen, dat hij daar eenmaal
als de beminde vader van een geliefden leeraar zou gevierd
worden? en dat die gemeente later de dagen zijns ouderdoms
zou veraangenamen, toen de wijsheid Gods het goed gevonden
had zijn zoon, den geliefden Ds. vroegtijdig van zijn post
te roepen? Kon hij het denken? Maar de Heer wil niet, dat
wij in zijne werkplaats treden. Mijne gedachten zijn niet
uwe gedachten! En dit is waarheid, want terwijl in den raad
Gods besloten was, dat het eenvoudig timmermans-zoontje
eenmaal een voortreffelijk leeraar worden zou, peinsde de
vader op het bekomen van middelen om van zijn zoon een
bekwaam timmerman te maken. Ja, hij ging toen reeds
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„De schrijver als voorlezer hij een preek van Ds. Hattink”

„De Kerk aan 't Schild met de oude toren”

zwanger van het voornemen, dat hij later ook ten uitvoer
bracht, om ter wille van zijn kind naar Amsterdam te verhuizen dāār immers zou hij les kunnen bekomen in 't teekenen, in ēēn woord in alles wat hem tot een beschaafd
mensch en tot een bekwaam werkman maken kon! Maar
mijne wegen zijn niet uwe wegen, zegt de Heer.
Het gebeurde eens op een Zaterdag avond, als hij te huis
was, dat er een jong mensch van omstreeks twintig jaren
zich bij hem aanbeval en om eenig werk verzocht. Hij was
een Duitsch handwerksgezel en reisde op zijn ambacht.
Peddemos, die reeds lang naar een geschikten huisknecht
omgezien had, omdat de zaken te huis zoo ten achteren
raakten, begaf zich met den jongeling in gesprek en beyond,
dat hij meer dan gewoon ontwikkeld was, zijn werk verstond
en in alles een bedaard jongmensch scheen. Dit alles bracht
er het zijne toe bij om hem voorloopig te houden. Waarlijk
de baas behoefde geen berouw te hebben, den jongen Duitscher aangenomen te hebben. De jongen was eerlijk, gedienstig en zulk een geschikt werkman, dat er bepaald werd,
dat hij de volgende week naar Rijssen zou gaan om het opzicht dāār over het werk te houden, en de baas te huis zou
blijven. Moeder de vrouw, en ook de kleine Gerritjan hadden
dit liever.
Den eersten Maandag morgen dat Nechkern, zoo heette
de Duitscher, naar Rijssen zou gaan, stopte vrouw Peddemos
hem een stevige boterham in den zak, en gaf hem daarbij
nog acht duiten om aan het veerhuis een glas bier te koopen,
waar hij dan de boterham geschikt bij kon verorberen. Als
gij soms eens in Twenthe komt, dat nog wel kon geschieden
om de fabrieken, die er thans zoo in menigte in werking zijn,
Lezer, en gij wandelt van het dorp Wierden naar Rijssen, dan
ziet gij op 3 /4 afstands nog het gedeelte van een bosch, dat
vroeger en ook in den tijd waarvan wij spreken, tot de uitgestrekte havezathe „den Grimberg" behoorde. De Grimberg,
een overoud adelijk kasteel met menige boerenplaats, en in
dien tijd minstens 300 bunders groot, toen behoorende aan
het geslacht der Sloets! Thans vertoont het slechts vervallen
grootheid, een beeld van al het aardsche!
Als gij den ouden weg nog kondet bewandelen, zoudt gij
een
daar ergens een pri6el vinden van jasmijn en klimop,
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priēel, dat uitlokte tot rusten, te meer daar men door eene
allēe van zware eiken juist op het kasteel kon zien! Hoevele
trotsche jonkers en preutsche freules zullen d āār in dien
tijd gezeten hebben, uitrustende van de jacht, of van verre
wandelingen, en mogelijk met verachting ne ērziende op den
eenvoudigen wandelaar, die, eerbiedig groetende den dijk
naar Rijssen opging en nu? waar zijn ze? En waar is alle
aardsche grootheid en pracht? dāār ten minste verdwenen!
Onze Duitsche jongeling was tot dat pri ēeltje genaderd;
hij ging er in, ging op de zoden bank zitten en bedacht, dat
hij hier zijne boterham wel nuttigen kon, en zoodoende de
acht duiten kon besparen! En zoo deed hij vervolgens elken
Maandag, maar 't was al zelden, of hij dacht, als hij daar
zoo zat: „Kon ik het nog eens zoo ver brengen, dat ik
eigenaar van zulk eene bezitting werd; maar arme timmermansknecht, waar denkt gij aan! Nu, als de lieve Heere God
mij maar nabij is, ben ik ook met minder tevreden;" en
lachende nam hij dan weder zijn wandelstok op en kwam
steeds op tijd te Rijssen. Weldra was daar het werk tot
genoegen van kerkmeesteren afgedaan, en Peddemos was
zoo tevreden over zijn Duitschen knecht, dat hij hem den
voorslag deed mede naar Amsterdam te gaan, immers als
hij vroeg of laat daartoe besloot. Deze voorslag hield in,
dat de baas hem gaarne wilde houden, en de jongeling vergold hem dit door al ijveriger voor den ouden man op te
komen. Zoo verliepen nog een paar jaren, en toen werd
voor goed besloten 't Vriezeveen met Amsterdam te verwisselen. Dddr gekomen kreeg onze baas al spoedig werk,
omdat hij er van vroeger nog kennissen had, die het zich
een genoegen rekenden hem aantebevelen. Nu was er een
geheel veld van studie open voor Nechkern en den kleinen
Gerritjan; maar hoemeer de eerste hunkerde dat hij les in
het teekenen enz. kreeg, zag de andere daartegen op als
tegen een onoverkomelijken berg; hij kon toen ook nog
weinig jaren tellen. Het ergste was, dat de Duitscher hem
steeds in het oor blies, dat hij leeraar worden moest, want
gaarne sprak hij met de kleinen over de dingen van hier
boven!
Was het schaft, dan plaatste hij den knaap op de schaafbank en leerde hem de geste's, die de predikanten gewoon
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zijn op den preekstoel te maken, als naar boven wijzen of
links of rechts af, of vingeraanduiding, en dat deed de
kleine jongen veel liever dan twee punten door eene lijn
aaneen verbinden. De oude baas echter was minder op zijn
gemak en werd wel eens korzelig op zijnen anders zoo geachten knecht, diens doen wierp toch zijn plan met zijn zoon
omver, en waar zou hij gelden tot de studie bekomen; doch
sprak hij' hierover met den Duitscher, dan was het: „Och
baas, der zal in forsien worden!"
Drie jaren was men in Amsterdam, toen er eene geheele
verandering in de huishouding van Peddemos voorviel. De
Duitscher stond zijne vrienden te verlaten en wel om naar
West-India te vertrekken. Hij was benoemd tot stads-architect te Paramaribo! Hij, de geringe handwerksgezel van
voor eenigen tijd, of hij ook gestudeerd, gewerkt moet hebben
om het zoover te brengen, want hij bekwam zijne aanstelling
eerst na een vergelijkend examen, van zeven mededingers had
hij het gewonnen, en mocht zich nu in een jaarlijksch inkomen
van drie duizend gulden verheugen, terwijl hij tusschentijds
misschien dezelfde som nog wel verdienen kon! De Heer
verlaat de zijnen niet.
Menige traan werd er geplengd, maar ook eeuwigdurende
vriendschap van weērszijden beloofd, en onze knecht vertrok
naar zijne nieuwe bestemming. De woelige tijden van het laatst
der vorige eeuw, alsmede die van het begin van deze, waren
oorzaak dat Peddemos nooit van zijn knecht hoorde, en de
knecht evenmin van zijn baas. Later bekenden zij wel gedurig
geschreven te hebben, maar geen enkele brief was ontvangen!
Terwijl de knecht in Indi ē was, hoe ging het nu in de huishouding van den ouden timmerman? Onze Gerritjan had het
zich nu voor goed in 't hoofd gezet: hij wilde en hij moest
predikant worden, daartoe gevoelde hij roeping en nergens
anders toe. Moeder hielp het lieve zoontje, en vader gaf eindelijk toestemming. Wel moest er nu zuinig geleefd worden,
want de studie kostte geld, en de student kon toch ook niet
in timmermansgewaad te midden zijner makkers verschijnen;
dus de student kostte ook geld; maar wat kan men niet als er
een goede wil is. Daarenboven scheen het, dat de lieve Heere
God zegen op zegen in dat huis zond, zodat de zoon weldra
ferm van boeken enz. uitgerust naar Leidens hoogeschool ver67

trekken kon! Tot heden kon ik u niet met zekerheid de jaartallen onzer gebeurtenissen aanwijzen, maar nu zijn we genaderd tot het jaar 1810. Peddemos was toen proponent.
En hoe ging het den Duitscher in onze overzeesche bezittingen?
0, die was in korten tijd schatrijk. Rijk was hij er gehuwd
en bezat plantagie aan plantagie, terwijl hij een lief zoontje
het zijne mocht noemen! Zijne vrouw schijnt in de West overleden te zijn, omdat hij met zijn zoon alleen arriveerde. Doch
laat ik de gebeurtenissen niet vooruit loopen.
Het was op het einde van het jaar 1809, dat hij in zijne
veranda lusteloos lag te sluimeren; het continentaal stelsel
van Napoleon maakte, dat hij van zijne plantaadjes niets verzenden kon, en mijmerend kreeg hij op eens zulk een trek naar
de Nederlanden, dat hij met den roep: „het zal ook dadelijk
geschieden," opsprong en zijn opzichter tot zich komen liet.
Met dezen regelde hij de zaken en maakte zich gereed om een
reisje naar Nederland te doen in gezelschap van zijn zoon.
De eerste gelegenheid de beste werd aangegrepen. Hij had
slechts plan voor ēēn jaar, immers langer had hij de zaken
met zijn opzichter niet geregeld, en het duurde nu ook niet
lang, of men ontmoette hem op reis naar ons vaderland. De reis
werd gelukkig volbracht, en weldra is de rijke Duitscher te
Amsterdam in de Nieuwe Stadsherberg gelogeerd. Na een
lekkeren rustigen nacht doorgebracht te hebben, zit hij 's morgens aan 't ontbijt en leest de courant. Hoe begint hij zoo op
eens te verbleeken? Hij leest: „Uit de hand te koop de Havezathe „den Grimberg'' onder Wierden, groot met kasteel en
onderhoorige erven ruim 300 bunders; inlichtingen te bekomen
bij den onderwijzer te Rijssen en bij den officier der rechtbank
te Almelo." Ik zeg hij werd bleek, maar dat duurde niet lang.
Hij schelt, hij roept, totdat iemand komt, en met den uitroep
van: „postpaarden!" stormt hij de kamer uit en ijlt naar buiten,
als 't ware om niet te stikken, zoo neep 't hem in de keel.
Waren er toen stoomwagens geweest! Maar toch, hij kwam
na een paar dagen vermoeiend reizen, des avonds moe en bestoven te Rijssen aan. Vader, destijds onderwijzer alhier, gaf
hem de noodige inlichtingen, en er werd besloten, dat zij samen
des anderdaags naar Almelo zich zouden begeven om den koop
te sluiten. Zonder iets aftedingen betaalde de nog kortelings
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zoo arme werkmans-gezel den koopprijs en de acte van eigendom werd opgemaakt. Hoe hoog de prijs was weet ik naar
waarheid niet juist te bepalen, maar rekent men de bunder op
500 gulden, dat volstrekt niet te hoog is aangeslagen, dan beliep hij nog al een aardig sommetje, en was de portefeuille
van den Duitscher meer dan gespekt! Op de terugreis te
Wierden vroeg de nieuwe eigenaar eene snede zwart brood,
dat hij zorgvuldig bij zich stak. Vader, die dit zag, kon onmogelijk raden wat dit betekende. Weldra zou hij het zien.
Toen men genaderd was op de hoogte waar het prieeltje, waarvan reeds gesproken is, stond, deed N. het rijtuig stil houden,
klom er uit en gaf aan vader de keus door te rijden tot het
veerhuis, of mede uitstappen. Hij verkoos het laatste. Nu beklom men den heuvel, en plaatste N. zich zoo op de zodenkant,
dat hij door de all ēe op het kasteel kon zien, terwijl hij nu en
dan een traan wegveegde, die het oog benevelde.
Eindelijk gaf hij zijn hart lucht, en den Leidsman zijner jaren
dankende, nuttigde hij het zwarte brood, zooals hij dit vroeger
gedaan had, terwijl hij ondertusschen aan vader het hier reeds
verhaalde bekend maakte. Innig was deze ook aangedaan en
placht later te zeggen „dat was een plechtig oogenblik in mijn
leven!" De nieuwe eigenaar betrok dadelijk zijn buiten en
bleef tot aan zijn dood met vader in de innigste vriendschap
verbonden. Met de havezathe had hij natuurlijk ook alle daaraan verbonden rechten gekocht, waaronder ook behoorde het
recht van collatie voor 1/6 gedeelte in 't benoemen van een
predikant en koster te Rijssen. De andere vijf rustten op drie
Buiten's bij Rijssen op de burgerlijke gemeente, en op den
kerkeraad. In 1810 verzocht en verkreeg de toenmalige
predikant, J. H. Cramer 't emeritaat en werden er proponenten opgeroepen om hunne gaven te laten hooren. Onder
deze was ook zekere G. J. Peddemos. Hij was meen ik de
zesde! Jammer, dat vader nu met den heer van de Grimberg
niet raadplegen kon, want deze lag door eene beroerte getroffen buiten toegang van wie ook, behalve van zijne vrouw,
hij was op nieuw gehuwd en van zijn oppasser. Drie collatierechten waren door de edellieden van de Buiten's, toen
afwezig, overgedragen op mijn vader, en die van Nechkern
er bij maakte 4, dus het hoogste getal, indien soms dispuut
komen mocht bij de benoeming. Toch alle Zondag middagen
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ging vader naar „de Grimberg" om ten minste aan mevrouw
te verhalen wie gepreekt had, en hoe hij was bevallen. Zoo
kwam de zesde Zondag nader, en ook de heer N. werd langzamerhand beter. Op den middag van dien Zondag mocht vader
weder voor 't eerst in de ziekekamer komen, en blijde sprak
de kranke: „Zie zoo Mr., ik weet van de heele vacature niets,
zelfs de proponenten lijst heb ik niet gezien, vertel mij dus
eens alles; maar eer gij het vergeet, zeg eerst wie heeft heden
gepreekt en hoe beviel hij?
„Heden," sprak vader, „preekte de proponent G. J. Peddemos."
Daar richt de zieke zich overeind, dat hij nog niet had
kunnen doen „Ped Pedde Peddemos?! 0 gewis hij
is het! Waar is hij is hij nog te Rijssen?" „Neen, was
't antwoord, hij is naar Enter vertrokken.'' „Dadelijk inspannen
laten terughalen hier ik moet hem spreken."
Aan dat bevel werd voldaan en toen nu de zieke iets
kalmer geworden was, verhaalde hij, dat hij niet twijfelde of
het zou de zoon zijn van zijn ouden baas, en was het die —
dan moest men de andere proponenten maar afschrijven, temeer omdat hij goed bevallen was, dan zou hij predikant hier
worden en niemand anders; en zoo is het geschied. Hij was
het kind, dat op de schaafbank gestaan en van N. de gestes
geleerd had.
Peddemos werd predikant van R. en nooit heeft het de gemeente berouwd, in dezen den zin van Nechkern te hebben
gevolgd. Jammer echter, dat de dood spoedig een scheur
maakte tusschen het edele drietal, want ook de oude timmerman was met zijn zoon overgekomen!
De beroerte herhaalde zich op nieuw, en in 1812 overleed,
nog betrekkelijk jong, Nechkern, heer van de Grimberg.
Doch hoe komt nu uwe doos bij dit alles in aanmerking?
vraagt ge! Geduld lezer, weldra zult gij dit hooren.
Toen Peddemos eenigen tijd te Rijssen gestaan had, wenschte
hij zijne vrienden te Amsterdam te bezoeken. Die reis werd
bepaald en uitgevoerd. Op Donderdag avond van de week dat
hij was aangekomen, meldt zich een predikant bij hem aan,
en verzoekt de predikbeurt voor hem te willen waarnemen op
aanstaanden Zondag in de Oudezijds Kapel, meen ik. Na eenige
verontschuldigingen, dat hij daarop niet gewapend was van
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huis gegaan, neemt hij het toch op zich, en vraagt of Dominē
hem dan vroegtijdig zal afhalen? „Daarvoor zal wel gezorgd
worden" is het antwoord. En daar was ook wel voor gezorgd,
want op dien Zondag morgen stond een prachtige equipage
voor de woning, en werd Ds. P. verzocht daarin plaats te nemen.
Toen de godsdienst ge ēindigd was, stond hetzelfde rijtuig weder gereed en bracht onzen P. naar de Keizersgracht, waar hij
in een prachtige zijkamer gelaten werd, totdat een jong mensch
hem kwam verzoeken te willen volgen. Weldra stond hij voor
een eerbiedwaardige oude dame die hij in de kerk ook reeds
meende opgemerkt te hebben. Na weerzijdsche complimenten
sprak de oude: „Ds., ge zult verwonderd geweest zijn, dat u
om een preekbeurt verzocht werd, en nog meer als ik u zeg
dat dit uit mijn naam geschiedde. Ik zal u zeggen hoe die zaak
zit. Gij zijt immers de zoon van baas Peddemos? Nu, dat was
mijn baas. Ik woonde vroeger tegenover hem. Hij had toen
onder meer een Duitschen knecht. Die knecht had allerlei
manoeuvres met u toen gij een kind waart, en wel onder schafttijd. Ik kon dat alles van de overzij zien. Eens, dat hij bij mij
kwam om eenig werk te verrichten, vroeg ik hem, wat hij toch
zoo met u uitvoerde? „Ach mevrouw! sprak hij, ik hoop, dat
die goede jongen Pfarrer wordt, en nu leer ik hem de gestes
al vast." Ik lachte toen om dien inval.
En toen ik nu uw naam las op de vreemdelingen lijst, stond
mij op eens weer alles helder voor den geest, en ik dacht,
weten moet ik of uit dat kind een predikant gegroeid is."
En toen nu Ds. vroeg, wat mevrouws oordeel thans over hem
was, kreeg hij vele fijne complimentjes, moest dien dag blijven
en werd 's avonds per rijtuig weder huiswaarts gebracht, na dat
mevrouw hem een pakje had aangeboden als souvenir, maar
met verzoek het niet eerder dan in huis te openen.
Nu, dat heeft hij gedaan. Wel niet in de pastorie, maar in de
kosterij! Vader moest zien, swat hij opgedaan had.
Ten 1. een zwaar gouden horologie met dito ketting en manchetten, twee zware tabaksdoozen, ēēn zilveren en een koperen.
In de zilveren de tekst aangebracht, dien hij dien morgen
gepreekt had. In de koperen een briefje, waarop „deze in de
week te gebruiken!" Beide waren tevoren eens gemaakt, en
zoo kunstig, dat niemand dezen openen kon alvorens het hem
gewezen werd. Ziedaar vader, zei Ds., de koperen is voor u. Ik
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heb aan de zilveren genoeg!! En zoo ben ik in 't bezit der doos
gekomen. En de andere geschenken? Ach, alien spoorloos
verdwenen. In den jare 1818 overleed reeds de brave Predikant
P., en zijne neven en nichten, hij was ongehuwd wisten niet,
hoe spoedig zij den ouden man zouden plunderen, die daar
geheel wezenloos nederzat! Er is letterlijk niets van terecht
gekomen! Zie lezers, om dat alles hecht ik aan die oude doos!
wat wekt zij al herinneringen in mij op, als ik haar beschouw!
En om nu uit dit verhaal leeringen te trekken? Mij dunkt
de opmerkzame lezer zal dit zelf gedaan hebben! God verlaat
de zijnen niet! en zien wij op het spoedig afsterven van den
hoofdpersoon, dan zeggen wij: „Diepe wijsheid zijn Gods paden"
en zwijgen! Eēns zal de eeuwigheid voor de geloovigen duizende donkerheden ophelderen. Moge dit geluk u en mij te
beurt vallen, dat hoop ik!
Rijssen, 6 Juli 1873.
W. J. C. van Wijngaarden.
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VERZOEK van jongens uit de Hoogste Klasse
aan het Dorpsbestuur om eene Gymnastiekschool

Geven met verschuldigden eerbied te kennen,
Jongens, die zich aan Been stilzitten kunnen gewennen,
En die na schooltijd en het vele lessen leeren,
Zoo gaarne eenige sprongen en capriolen proberen.
Ze geven te kennen dat de wetten van het Dorpsbestuur
Hun 't leven niet veraangenaamt, maar 't hun bitter maakt
en zuur.
Zoo is onlangs nog afgelezen,
Dat m' op straat niet luidruchtig mag wezen!
En net of 't maar een bagatelletje is
Zal dat gestraft worden met gevangenis!
Dat er nu gelet wordt op straatrumoer en burengerucht
Laten we gelden. Maar dat ook zoo'n onschuldige jongensklucht
Als 't elkander toeroepen van: „Jan Hee"
Of 't zingen van: „Jongens wie gaat er me ē ?
Of 't hoeplen op de markt, of 't knikkren bij de kerk
Ook al behoort tot dat strafbaar en verboden werk
Zie, dat is, dunkt ons, de politie wat te ver getrokken
En maakt de dorpsjongens zoo stijf als boonestokken!
Niet dat wij knapen reeds met U wijze mannen willen mee
redeneren
Maar we vragen: „moeten we dan eeuwig leeren?
Mogen w' ons nooit ontspannen als w' ons niet te buiten gaan?
Dan trekken w' alien het militaire pakjen nog aan!
Daar kunnen we ten minste nog links en regts marcheren.
En schoone toeren op de gijmnastiekschool leeren!
Zie, en dat is het punt, waarvan w' uit wilden gaan;
Er kan zoo best een gijmnastiekzaal bij de school staan.
Edel Achtbaren, vergun ons de pret
Dat er spoedig een wordt nedergezet!
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En dat we gelegenheid hebben, na het dagelijks werken,
de spieren
Door oefening onze krachten te vermeerderen
te sterken;
En zonder de wetten van het dorp t' overtreden
mannen van 't voorleden!
Ferme mannen te worden
Kom, beste Burgemeester, ondersteun ons vragen;
Dan zullen we nooit Uwe kippen weer jagen
Toe, goede Wethouders, en bij U geen klaver weer stelen
Om die onder onze konijntjes te verdeelen.
En we maken ons alien sterk
Dat de gleizen rust zullen hebben in de kerk —
Dit laatste moogt G' echter den glazemaker niet verhalen
Die moet ons elken fermen worp met tien knikkers betalen.
En Edelachtbaren men zegt, de gijmnastiek is overal goed voor.
Men wordt er lenig van en men krijgt er kracht door.
Z' ontwikkelt zelfs het verstand.
En verschaft een scherp oog en een vaste hand.
Wat zullen w' u dankbaar zijn, als w' als nuttige Leden
In de Maatschappij zijn opgetreden!
We klautren dan, dat het een lust is zonder ons te bezeeren
En zonder veel te kosten aan dokters en aan kleeren
Aangevoerde, zijn alle redenen edelen en wijzen.
Om U de Gijmnastiek aan te prijzen
Wilt op ons verzoek dus goedgunstig reponderen.
We zullen op school dan met ijver gaan leeren.
,
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Bruiloftslied
Ma Venus had een boot vacant,
Een ranke boot van hout.
Zij was voor die haar hebben wou
Met vlugge hand gebouwd.
Sa riep ze, wie wil stuurman zijn
Wie bouwt met haar de zee
Ik geef hem die het wagen durft
Een aardig bruidje m ēe.
Dat hoorde een moedig Jongeling
Een knaap met vaste hand
Hij riep: „Staat mij het bruidje aan
Dan waag ik mij van 't strand."
Maar eerst moet ik het meisje zien
En staat het ding mij aan.
'k Durf dan met haar wel in de boot
Al ging het naar de maan.
Fiat sprak Venus zie slechts toe
Ze staat reeds aan Uw zij.
Hij opent 't lodder oog en ziet
En roept: „die pop hoort mij!" —
En 't Bruidje o zij vond hem lief
Hij had zoo'n fier gelaat.
Zij sprak, terwijl z'een zoen hem gaf:
Ik volg U waar G' ook gaat.
Nu kindren dan de boot maar in
Sprak blij en vrolijk de godin
Aan zegen zal 't U niet ontbreken
Maar houd de roerpen vast in hand
Zeil daadlijk niet te ver van land
En voort ook niet naar vreemde streken.
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Eerst de rivier en dan de zee
En neem vooral een dieplood m ēe
Zoo stoot G' op geen verborgen klippen
Het vreemde water jeugdig paar
Zit voor de roeijers vol gevaar
Eēn schok kon U uit 't bootje wippen.
Dus, wat ik heden van U verg
Want kop j e onder was te erg
Is mijne lessen goed t' onthouwen.
Toegevendheid moet m ēe aan boord.
En liefde wone er ongestoord
Dan kunt Ge meer en zeeēn bouwen.
Zeg lief Godinnetje och zeg
Wat is nu wel de schoonste weg
Om 't bootje zachtjes voort te sturen.
Ziet is nu alles zonneschijn
Dat kan het altijd toch niet zijn
De bloeitijd kan niet eeuwig duren.
Da's waar sprak deze, en daarom
't Is een rievier die veelal krom
En bochtig 't land U door doet varen
Hoe meerder bocht
hoe langer tijd
Gij in de schoone bloeitijd zijt
Dan duurt ze soms een tal van jaren.

Zoo deed nu het paartje, ze roeiden vast heen
En weldra o! waren z' ook niet meer alleen
En derd' in de boot liet zich hooren
Zij lagen voor anker eens buiten den stroom
En toen hoe het kwam, och misschien in den droom
Werd hun een lief Zoontje geboren.
Dat was er een vreugde, dat was er een pret
Papa had den hoed op twee haren gezet.
En Malief? Zij bleekte en bloosde
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En die er kwam kijken die stemde mee in
Die riepen roei voort maar want schoon in 't begin.
Maar Pa wau dat thans nog eens poosde.
Zij poosden
wij pozen zoo gaarne ook mee
Maar raad eens wat 't jeugdige paartje nu d ēe?
Zij trokken de kurk en zij dronken,
Zij dronken hun eerste wij doen het hun na.
En roepen Lief Moesje, Geachte Papa
Straks zij U een tweede geschonken! —

Op de Rijssensche Schutters
0 dapp're jonglingschaar
Waar Riessen roem op draagt
Hoe loopt ge door elkaar
('t Is waarlijk God geklaagd.)
Manhafte Schutterij,
Men plaagt en tergt hier mij,
Als of ik prulpoēet
Op U geen rijmke weet!
't Kon wellicht wel zoo zijn,
Want reeds dronk ik veel wijn,
En dan heeft Vriend Apol
Juist niet een held're bol;
Maar toch ik wil het wagen,
U 't een en 't aēr te vragen. —
Zeg als ons Vaderland
Te Snood werd aangerand;
Zult Gij dan blij marcheren?
En ook, als 't wezen moet
Met Uw zoo jeugdig bloed
Den Vijand afpareren??
Zoo ja! ik zegen U
En profeteer reeds nu
Veel roems zult Gij verwerven;
En waar Gij U vertoont
Wordt vast Uw moed gekroond!
Betreurt zult Gij eens sterven!

--
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Of zal 't als Krelis gaan,
Die halverweg bleef staan
En sprak: „ik ga inrukken;
„'k Ga liever weer naar huis
„Mij n Triene aan 't harte drukken,
„Daar ginter is 't niet pluis!"
Zoo ja? dan vloek ik U,
En profeteer reeds nu
Veel schand' zult Gij verwerven;
En waar G' U ooit vertoont,
gehoond -Wordt Gij gesmaad
Veracht zult Gij eens sterven!!
Welnu, hoe zal het zijn??
Manhaftig? drink dan Wijn,
Uw roem bezing ik later;
Maar zal 't als Krelis gaan,
Die halverweg bleef staan —
Verzuip U dan in water!!
W. J. C. van Wijngaarden.
Rijssen, 19 Febr. 1872.
--^

Op het vijfentwintig jarig Jubild van Pastoor
Antonius Koning te Rijssen - 1852-1879

Een trouwe Herder, die zijn kudde hoedt en weidt
En steeds met zorg in 't hart, Haar trouwlijk blijft bewaken.
Erft hier reeds dankbaar loon, en ēēns de zaligheid;
Eens zal Hij om zijn trouw de Hemelvreugde smaken!
Zoo'n lot, dat is Uw deel, getrouwe Gods gezant,
Die werkt, en zwoegt en bidt, om Jezus Kerke te schooren!
De Priesterwijding heeft aan God ' U naauw verwant.
Eens zult Gij uit zijn mond - deez' blijde heiltaal hooren:
„Kom nader trouwe Zoon van mij en van de Kerk,
„Bedrf de Hemelkroon voor wat Gij deedt op aarde,
„De mensch zijn eeuwig heil te wijzen was Uw werk,
„Nu wordt dat werk beloond door mij, naar zuiv're waarde!
Eens zult Gij zalig zijn
den Hemel toebehooren.
„Was weinig schats Uw deel op 't laag beneden rond,
„Hier, in deez' Opperzaal zult G'als een sterre blinken,
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„De glorie van een vorst, hoe hoog hij immer stond,
„Zal bij Uw gloriezon in 't Glansloos niet verzinken!
ai haast U niet te zegen
„Slechts nog een wijl geduld
„De schapen die Gij weidt; zij vreezen 't uur van scheiden
„Na vijf en twintig jaar gaf 'k U er twintig weer
„Aan 't trouwe yolk omdat nog verder opteleiden!
ēēns is Uw taak verrigt,
„Leef zoo voor mijne Kerk
maar 't Hemelsche
„Eens sluit zich 't aardsche oog
gaat open;
De dood bare U geen pijn, het sterven vall' U ligt,
Dit is mijn harte wensch
ik wil dit biddend hopen.
Rijssen 1877
W. J. C. v. Wijngaarden.
Op de verkiezing van den Heer H. J. van Opstall, tot Lid der
Provinciale Staten van Overijssel, in herstemming tegen den
Heer E. Jannink te Goor, op Dingsdag den 23e Mei 1877.
Napoleon was trotsch, wijl vier millioenen namen,
Op hem, spijt cavaignac, uit Frankrijks Stembus kwamen. —
En was dat veel? 0, neen, 't was van de Honderd - tien!
't Eenvoudig Markelo laat heel iets grootschers zien!
Bij Vacature in Provinciale Staten,
Kon, van de Honderd - tien - deez' Candidaat niet baten;
Geen nood - weerspreekt de Bus - Wij waren homogeen;
En d'uitslag was voor ons
bijna voor ons alleen —
Daal trotsche Keizersgeest, daal even tot ons neder
En keer met schaamtes blik dan naar de schimmen weder;
hier taant Uw glorie zon: —
Want, held van 't Pēblēcit
Van Opstall spant de kroon op een Napoleon!! —
Rijssen, Mei 1877.

W. J. C. v. W.

Op de beide Leden der Prov. St. G. t. H. en H. J. v. O.
Wees nu een dubbel heil voor Landschap en Gemeente
Dan juicht m'Uw leven toe, en zegent Uw gebeente!
ex.
W. J. C. v. W.
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ADAM LANGENBERG
gesjeesd theoloog, schoolmeester te Rijsren, in de 80er jaren
van de 18e eeuw

En noa Eezekloas, zea Mansuem 't lengn lesn,
kree'w Langenbaarg, nen niejn maestr, nen besn.
Hee kon Fraans, Grieks en Hebreews
en miskie ook nog Chaldeews.
Hee har studeert en wol hier ne kosschoole oprichn.
en zoo vuur ingezet'n en vrūmdn vūlle nut stichn.
Hee was doctor in de letteren en de filosophieje.
en ook neet, as de Mamenne vuur de brasserieje.
Da' kon good goan dach men en hee en min bestevaa,
den borgemaestr was, wūrn mūetjes met mekoar.
En 't gung ook good, zoowat 'n joar of tiene,
mer toew zatn dr wat um ne kontramiene.
Da' kum, ze begreepn um neet, hee was te geleard,
en te ampat; har e ze n honneg wat mear um n moond
esmeard,
dan ha dat nog wal egoan, mer non was t mis,
en vulle leu in Riesn tot ne aargerniss'.
Ze zearn, dat e met Saatan heuln.
en 's naches u rn ēēn uur met nen boknpoot spuln
en den mos um dan nieje kuensn learn,
krek noa zin begearn.
Joa, hee kon dan van ails; 't mos oew neet verwoondrn,
dat e t in de skoole kon loatn lūchn en doondrn!
En at 'r nen hatn weend was en ze woln oet met de benne,
t was daa hen skabm of hen turf haaln oet t venne,
dan keek e mer eawn in de loch
en maakn met zinnen oarm nen boch.
en zea: Wochet n og n half uur
en ik stoa dr oew borge vuur,
dan is de weend goan ligng, dan is 't stille as n blad
en t kum oet ook, al ha't eweejd dat t kraakn,
in dat halv' uur kon hee de weend stille maakn.
,
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I.

"Oaldhoes"

"Bie; n heard"

Zonnen keal was Langenboarg!
Joa, zea Mansuem, t was mangs wa oar'g,
mer doarumme hadn z'um niks k ūnn maakng,
ook neet umdat e de snaakn
ailmoale nen skealdnaam gaf, klāen en groot;
zoo hetn dr eene: den doondrkloot,
nen aandrn: de Brummele, of de Hooltdoewe,
of de Kippe, of was t ne deerne: de Snippe.
n Haazn, de Bleankrt, de Kleppe,
de Hoestaate of de Beppe, en zoo gung t,
Hoestaat zea-r en, miej duenket,
iej 'ept van moarn nog gin pap ehad,
of wa'j van gistrmoarn nog zat.
Non, t learn doar kūm bedroowd wāejneg van
en doarumme woln z'um zoo gearne an.
En de Drost van Heardt ha'r ook al ezeg:
Den keal mut weg!
Ze pasn um doarumme op as ne katte nen moes,
zoowal in de skoole as in zin eeng hoes.
En zeet, in t leste hadn ze wat evuenn,
woer 't alle readn van gratie vuur stille stuenn.
In zinne daage gungn ze vulle oaldr noa de skoole as non,
't was nen baas den't met zin achtteende joar leazn kon,
en meaks zoo good as knaapn,
zatn um den ooldr nog op :de skoolbaanke te gaapm.
Op de spinnerieje keekn ze de jongs a noar n kop
en hier zearn ze nog oet t „slim" skoolbook op
Non zear de booze weald, dat Langenboarg
de meaks in d'oong keek,
en de oolsn mangs ouwr de kennebakke streek.
Da' kon dr neet duur en ze skreewn noar n Drost,
um Langenboarg te ontzetn van zinnen pos.
De m6 estr wūr woondrlek en noar,
en wūr t oopmboar,
dan wus e t wa, dan gung e met de kaans,
a kon e ook Grieks, Latien, Hebreews en Fraans.
Goon road was duer, mer hee zat'r non eenmoal vuur.
Hee wol toch zoo gearne bliewn woer zol 'ook van leawn,
hee kon net zoo min modn as linn weawn.
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Hee dach dus op nen strik, den 't hee de Road mos spann,
ear dat 'z'um oet de gerechtegāejd van Riesn vebann.
mood gevat,
En wat dee'
en toew de Gemeenteroad vergaadrd zat,
gung e noar t stadhoes met n bedroowd geloat,
en sprak: Edelachtbare Heren, Schepenen en Road
en Borgemāestrs; ik heb ehuerd: iej wilt miej sjeezn,
ouwe surveillance van de Riesne meaks, wea epreezn,
En ik wi gearne disse igemeente veloatn, mer —
doot miej non neet al te zear.
Loatt miej min bewies, onttrekt miej neet an t brood,
wat he'j dr an, stoarf ik n hongrdood!
Loatt n Drost nog boetn spel; Urk is vakaant,
doar wi'k hen, mer helpt miej dan nen haand.
Geewt miej n bewies van good gedrag,
a'k oew vroang mag.
Zoo raak iej met eare van miej of
en ik keare vuur min tied neet wier tot stof.
De Roadsleu keekn mekaandr an;
n eenn zea teeng n aandrn: wat zeg iej doarvan?
Joa jonge, t is ook wa hat, wat zal e beginn,
gin meanske haalt um zoondr bewies wier binn.
En toch, al hef e non ees n meakn ekust of edoan,
t is toch met uern vriejn wil egoan.
Zee warn ook gin wichtr en ik kan oew vekloarn,
ik hebb' oonze Jenne ook wal ekust in dee joarn,
en woer ik n hatte hebbe, hef de maestr ginnen kloomp
en nen koarmeswotl is e ook neet
en ook ginnen zoomp,
zoo da'k mer zegng wi
ik zin dr neet teeng, . . . • • •
n good bewies en van zin doon mer ezweeng.
Joa non,
de meeste stemn gealt,
Langenboarg ha ze vuur zik al eteald.
En bleus a viktorie,
urn tdisse woondrlēke historie.
Nu dan, zea de Voorzitter, Sekretaris,
daar het ogenzienlijk waar is,
dat de meesten Langenberg houden voor: goed,
geef ik order dat ge hem een bewijs schrijven moet.
Fiat! Zo gezegd, zo gedaan,
de stadsschrijver is aan zijn werk gegaan
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en na voorlezing wend het door de burgemeester ondertekend
en Langenberg niets kwaads toegerekend.
Met tdeftigen zwier stelde de Burgemeester 't hem ter hand,
maar wat deed nu de kwant —
hij maakte geen compliment, maar sloeg voor zijn rok
dat de slippen,
tegen zijn rug kwamen te wippen,
en sprak op een wijze, zeer stout:
„Gij kunt mij hakken den bout!
Ga nu naar den Heer Drost om mij te verjagen,
'clan zal hij je zeker naar je hersengestel vragen!"
Dat was nu eigenlijk niet mooi voor een geleerde Doctoor,
maar geleerd en beschaafd zijn twee, daar houd ik het voor.
Hier is de historie ten end,
maar waar bleef onze delinquent?
Nadat hij zich nog eens had laten horen,
om Dominee Cramer in zijn .dolce far niente niet te storen.
De zaak had zich aldus toegedragen:
Hij had voor dominee gepreekt en had het durven wagers
de stoel te beklimmen; dat was heiligschennis in het oog
van Rijssen's Theoloog,
die hem daarvoor had verklaagd
en de Classis hebben hem zoo in 't nauw gejaagd,
dat hij vertrok, hoe eer hoe liever,
toen hij ondermeester kon worden te Diever.
Later heeft hij te Beilen nog weer een school gehad
en toen, des levens zat,
is hij de weg van alle vlees gegaan,
nadat hij veel kwaads, maar ook veel goeds had gedaan.
,

,
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ENGLN-JAN
Riesn tusken 1750 en 1830
In den tied leawn ook Engin-Jan (Zin moo was werrevrouwe
en hetn Engele). Joa, ik kan wa zegng: hee laewt nog want
wo vaake wordt e nog anehaald urn zinne kweekslaage, raake
gezegn en grapn.. Hee zat vol met toksn. Hee kon 't zegng
en hee dūrvn t ook. En t mue j ste was, ze warn dr neet
helleg umme. Zukke leu he' j, doar 'j nooit helleg op wordt, a
zegt ze t ook nog zoo raak. Non nin? Zo'n soort was EnglnJan. Leazn of skriewn kon e neet, mer n healdr vestaaad
ha-r e en n stoark gehuengn ook. Riemm kon e ook wa.
Wat e dee? Hee was van alls: doodgraewr, kloknluudr, umreupr, ofslaegr en wat wee-r ik t. As e mos ummeroopn, gung
t aaltied oet n kop, a was t ook nog zoo vulle. En vaake op
riem. Zoo reup e nen keer: „Riesndr turfkloetn; iej zoln biej
Spinn-Wilm komm dat spek betaaln; want biej de vekuepe,
kom iejleu biej huepe, mer a 'tr wat is te betaaln, kan 'k
dr oew an de hūēre neet biej haaln". Iedereene keann urn
dan ook en Jan keann alleman. En dat e t dūrf te zegng wūr
de Controleur oet Almelo nen keer gewoar. Den zat biej
Skutjen, „oondr de bueme" en Jan kum oet de Ealsner stroate. Toew't um zag, zat Jan van de veartn de pett'al of, want
hee keann zin yolk hee kreeg dr wa mangs nen borrel van.
En den moch Jan noar gearne. Joa, hee lusn dr wa soep van.
„Kijk, daar komt Engelen-Jan ook aan; Jan, kom eens hier".
„Wat is tr, manhear?"
„Lus je nog een borrel?"
„Wal twee, manhear!"
„Dan n3oet je ook even dichten". En Jan begun zoo vuur
de voes vot.
„Dan kump manhear de Controleur
en kik n ontvangr de beuke deur;
en skealt t ook mer nen pennek of nen seant,
.dan is de man gans neet conteant.
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Zūēndaags geet e noar 'n Haag,
doar zeent ze zoo graag,
doar dreenkt ze n glas
doar pist ze nen plas,
en loatt de zaake zoo 't ze was.
s Moandaangs zeent ze prezeant,
Deenksldag al absaent,
Goonsldaangs niks edoan,
Doondrdaangs noar t hoes egoan,
zoodat Vriejdaangs ails stille steet,
en oonze geald noar dee Haagse opvretrs geet,
zoodat oonze laand in nen slachn stoat,
en d controleurs dr met de dūejtn van duur goat."
„Dank je Jan, lus je nog een borrel?"
„Wal twee, manhear".
Zoo zo'k nog nen zet duur kunn goan, mer dan kom ik neet
an t gennege da'k oew vetein wol en non a'j Jan a zo'n betjen
keant, begin ik dr met. Ik hoppe da'j dr wille an hebt, neet
an t zoepm, mer an de potse.
ENGLN-JAN en de VOARKENRIBN.
Smos ha'j in Riesn a woondrieke gezeln,
van n poar za'k oew vanoaend ne grappe veteln;
mer eers deen iej te weetn, met wee'j te idoone kriengt:
as hoofpesoon Engln-Jan, nen heeln mankoor,
dan kuemp Engele, Jan zin moor.
Veardr he'j doar clan Jan Skiprs en zin Bruer, de Kras
en dan Oalves Menne en Banis Kas.
Doar he'j ze dee 't ten toonele z ūelt wodn evuerd,
en doa'k oew van veteln wi, wa'k vaake heb ehuerd.
Doar he'j Jan Skiprs en Engln-Jan, n paar ooleke snaakn
konn ook mennegen borrel kraakng,
Zoo gebuurn t ees op nen Moarktdag,
dat t'r met uern buul bedroowd oetzag.
Mer ēē n idupjen was uern heeln skat
en dus hadn ze wa vuur n half vat.
Goon road was duer, mer op eenmoal zea Jan:
„Jan Skiprs, ik weete wo't kan.
A'w oons good hoolt, kan oons dat dupjen genog geriewn
en lair heeln aownd an t preuwn bliewn.
en zee:
Eers noar min moo en idan koope viej dr twee
,

,

85

dan geew iej .dat dupjen an miej
en clan vroag iej
o'k met oew met igoa
en dan zeg ik doalkes: „Joa".
En dan goa'w noar oew hoes en doar doo'w t zelde wier
en de vrouwleu moarket gin zier.
A'w zoo-r ouwr en wier goat
en dr elke keer twee noar binn sloat,
dan dut dat eene dup j en zoovulle krach
as aans nen heeln rieksdaalder vemag."
Zoo wusn de snaakn,
van ēēn dupjen n groot gealdstukke te maakng,
woer 't ze lakr de maage met speuln.
Mer toew't s oawns de wiewe uer in t vesjen veuln,
en meann nen skat te veenn, warn ze bedr ūeng.
In t eene zat n dupjen en n aandrn was nen lūegn.
Zukke potse hadn z' al in den tied,
dat Jan zik dūrf te loatn zeen, wied en zied.
Hee was in zinne jonge joarn nen heeln heald
en ha wa dree idoeznd gueln oetstoand geald.
Wee 'j wat e .dee?
Hee smokin stoark met Vincent in de thee,
mer zinne veute drukn neet vaake de earde,
want oonzn Jan ree clan aaltied te pearde.
Men zea doew, dat e nog ēēnn slag mos sloan,
dan kon e vuur n rieksn b ūrgr duurgoan.
Den slag hef e' prebeerd,
mer toew zeent de zaakn ummekeerd.
En van den tied of begun e plataejn te dreenkng,
en kum al leegr en leegr te zeenkng.
Joa, in t les wur e zin moo fenoal,
tot n skandoal,
Mer t verhaal, da'k non veteln goa, vūl vuur in dee joarn
da,j Jan nog vuur nen knapn keal konn vekloarn.
Ees op nen Zūēndag n oawnd, stuenn ze biej de Kroone op
de gruppe
in de wekke woarkn ze zik meu met t morrevat en de skuppe,
Er, dan Zūendagsoawns prakkezeern,
um hier of doar ne grappe te prebeern.
Op eenmoal zea Jan: „Jongs, zū'w min moo ees ploang,
,
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zū 'w dr te man nen dūejt an woang?"
Zee zeg aaltied: „Ik loa miej gin loern legng"
Loa'w uer dat ees betaald zetn, dat zegngn.
Ook zeg e: „miej kū'j gin knoln vuur citroenn vekoopm
Loa'w vanoawnd ees n luepken met uer loopm.
Vuur n dag of achte he'w n bign dood edoan
en zee hef de ribn nog in 't zoolt stoan.
h'w met fesoen ees achter dee ribn konn komn,
ze mag dan de heele wekke bekng en gromm,
doar trek ik miej niks van an, dat hoolt wa wier op,
allo jongs, de ribn of nen halven voarkenskop.
Nea, dan de ribn, reupn z'allmoale tegelieke
en iedr tealn a wo rieke o't e non was
want geald,
dat wusn ze, doar was Engele op esteald.
Ze ouwrlearn dan: ze zoln dr biej stukswieze in komm
loopm,
en dan prebeern Engele knoln vuur sitroenn te vekoopm.
Zoo-r ezeg, zoo-r edoan
eers mos Jan t hoes ingoan
ToemT at e kum, ha-r Engele t etn neet kloar
en Jan zea: „da's hier Z ūendaangs aaltied noar,
dan mu'j wochn en wochn.
Ik wol da'j in de wekke oew pr ūetjes an de leu brachn.
Ik werre, da' j wier biej de Zomr hebt ewes
en doar kuemp dan Glaazn Merieje en de res
en dan mut t genn of disn lien,
oew koarke goan is niks as skien.
Al he'j wat goods ehuerd, iej k ūent t skroln neet loatn,
iej weett aaltied wat van n aander, iej en oewe kammer ūe,
doar breng iej de tied met duur,
Zwiegt mer
da's wisse en sekuur.
En dan kan ik wochn op t etn,
ik heb a wa n uur alleeneg ezetn
en iej komt neet.
Doew zeen'k dr wier oet egoan, kloar van vedreet".
Jan keann zin moo en wus wort e t an mos legng.
As e oet t humeur was,
en ze rekn nen klaant t glas
en zear den dan: „Preuwet ees met,"
dan ha ze voort t glas an de lipn ezat.
,

,

,

,
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Mer was ze in uern gewoonn sluur,
.dan bedaankn ze dr vuur.
En Jan wol, dat ze vanoawnd preuwn zol,
want was uern kop op hol,
dan was'e t eerste ouwr te haaln,
urn de ribn te misn, as ze mer spreukn van betaaln.
„Juenkn", zea Engele, „wat geet oew an!.
Woer kuemst e wier vanan?
As too miej wist dwingn,
must eers aandre leedjes zingn.
A'k oew vanoawnd gin pap wi kokng,
kaanst oew geneern met de ouwrgesk ūtne brokn
van van nomdag. Wa'j ekūmn urn de wetn oew moo te zetn?
k Za nog leewr!"
met kūm Jan Skiprs binn.
„Genoawnd! Iej wilt toch gin ruuzie beginn?
Moo-r en zūnne, dat kan dr jums neet duur,
Engele, doot miej hier ees jeneawr vuur.
Met gaf e uer geald vuur nen halven oort
en hee leut ees preuwn, en voort
kreeg e nen stool en gung zitn biej Jan
en dee-r um t glas en den preuwn dr ook van
„Jan Skiprs", zea Engele, „den oonzn wol miej kommandeern
mer loat e t ees wier prebeern,
Wier gung de duure en dat
dan krig e".
was de Kras.
Dow't e nog mer net in n hook van n heard zat,
kreeg e ook a vuur nen dtiejt of wat.
En n zetjen dr noa, kūmn de Kas en de Menne,
en doew epreuwd en ekujrd ouwr t tichlwoark en t venne
Toew't dat zoowat n uurkn ha-r edoerd
en Engele good oet de gleaskes ha met epoerd,
zea Jan wier: „k Hebbe hongr as n peard,
en nog is dr niks op n heard,
too, bes moodrken, idoot miej wat,
k'ebbe seent van nomdag, nog niks ehad!
„Hm", zea Engele, „non is t mooi wear,
dut oew de maage dan toch zoo zear,
min juenksken, dan z ū'w beginn
en nog gin tien menuutn of iej hebt t a binn!"
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Doew Engele non n begin maakn
en t vuer wat opraakn,
zea Jan op eenmoal: „Moo, iej monn de melk mer loatn stoan
En miej n poar ribn broan,
Too, beste moo, doot dat non ees,
dee lust miej zoo gearne, zeen'k n bees!"
„Dat kū' j begriepm, ik zal oe ribn broan,
'k zag oew nog leewr zoondr etn t hoes oetgoan,
Nea man, ik loate miej gin loern legng,
en ik deanke idat Jan Skiprs wa t zelde za zegng."
„Zonne voarkensribbe was aans zo sl āch nog neet", zea
de Kras.
„Loa'w z'oew afkoopm" zea Banis Kas,
„k wi dr min part wa van betaaln,
a mo'k eers de dūejtn oet t hoes haaln".
„Dan ha'k, zoo lang a'k goa noar t venne
zoo lākr neet egetn," zea Oalves Menne.
„Too mer, Engele, kriengt z'oet n kealdr,
zee, t vuer braandt nog zoo healdr,
too mer, krieg an de panne en t hangiezer!"
„k zin wa wiezr,
zea Engele, „miej kū'j gin knoln vekoopm,
'k zag oew alimoale nog leewr noar St-Fieltn ioopm".
„Mer Engelemeuje, wiej zūelt ze oew betaaln,
too, iej monn ze mer oet n kealdr haaln."
„Loat huern," zea Jan, „want min moo lachet al,
wat dūxf iej zoo oetzetn biej t geval;
twee dupjes iedr man vuur zin kop?"
Mer Engele zea nog gin „top".
„Twee dupjes mer en ze zeent 'r zoo dikke oet esneene,
an eene ribbe he'j fesoenlijk genog alleene".
„Nea jonge", zea Jan, „da's neet genog,
ik springe hier vuur min moo in de boch.
A'j nog spreukn van n viefken of zesd'half,
dan kon 't nog, want deankt ees, t is hoaste vlaejs van n kalf
„Non zi'j noar min hatte, minnen board".
zea Engele, „ doar zeg iej t eerste wieze woord;
„twee viefkes de man, zea Engele, zoondr vegis
en dan ook doalkes botr bie de vis
,
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dan za'k dr minne vette ribn an woang;
mer iej hoowt ook ginnen duējt meendr te vroang."
„t Is wat vūlle, mer iej munn ook rekng de mūejte van t broan
jongs, loa'w mer toosloan".
Ziezoo, fiat,
nog eers Ii poar dikkūppe oet t canaljevat en doar kūm de panne an.
„Hoera", reupn ze, „non geet'r van."
Eene panne was goar en n aandrn an t snistrn.
De jongs an t flustrn „Wat he'j toch te distrn."
zea Engele, „Gin kuensn, 'k zin neet van gistrn".
„Nea", zea Jan, „mer ze vroaget mie j :
„Kriege viej dr nen earpi biej?"
„Loopt roondumme, - a'k zoo doalkes heb' edoan met broan,
kū'j an t skraansln goan en komm ouwr de brugge,
of de tange geet oew zoo gangs um de rugge."
„Da's ook woar", zea de Kras,
ik zin op t oongblik neet biej kas.
As ik voort mut betaaln,
za'k de iduējtn wal eers oet t hoes munn haaln".
Hee stuen al op. „Loatt oew mer wier zakng,
zea de Menne, „dat kū'w tehoope nog wal oetplakng.
t Was toch betr dat 'r eene ails betaaln,
as dat de Kras eers t zinne op mos haaln.
Dat biej mekoar plakng is zoo keendrachtig,
mer at'r ēēn n buul trekt, dat is prachteg!"
Wat zeg iej, Engele?", mer dee zea:
„ik hebbe de vrea,
of t'r eene dut of n iedr t zinne,
t is mie wa good, as ik mer komme an t minne."
„Dan ēēn alleene, reupn z' allmoale tegelieke,
ailo jongs, wee van oew is dr zoo rieke,
dat e vieftig stuuwr oetmaakng kan,
den is vanoawnd oonzn betaalsman!"
„Ikke", zea de Kras, „tot min vedreet,
ik kan t neet."
„Ikke wa", zea de Menne, „ik ook wa" zea Kras,
a't dat t meeste wa'k te betaaln harre, was!"
„Non Kas", zea de Menne, „door iej t dan mer".
„Nea" zea den, „iej zeent aaltied nen grootn hear".
,

,
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„Dat gef genūel”, zea Jan, „reenklt min moor,
non, bid ik oew, neet lengr an t oor.
Zee hef non de ribn kant en klaar
en betaaln zū'w z'uer op n hoar;
a'j t neet eens kūent wodn, loa'w dan ummeroan,
allo, opestoan!"
„Nea". zea-r dr doew wier eene, ummeroan,
doar kan alle bedrog oondr duur goan;
leewer dan nog struekn trekng,
doar ku'j geen bedrog oondr dekng,
„Da's te laf, dat doot de wichtr op de stroate ook,
dan nog leewr met de dobbelsteendr;
de huegste oong gooit toch aaltied ēēne
en den za betaaln. „Nea, dent de leegsn goojt".
„Det um de dromi neet, dat nooit!"
„Dat wordt miej doar ne heele confuuzie",
zea Engele, „non kriengt ze nog ruuzie;
t is oew zo'n vūlksken a'tr draank in is
dan geet t aaltied en eeweg mis
Skaejt'r non oet met bekng en blafn,
iej munn mer road veskafn."
„Wareanteg", zea Jan Skiprs, „ik weet nen goon:
loa'w Engelemeuje nen dook vuur d'oong doon
en dan elk in de k ūkn in nen hook goan,
idan mu'j neet proatn, mer hoosn of kuchn
of wi'j .dat neet, zoo zachtjes ees knuchn,
dat Engelemeuje weetn kan: doar steet nen man,
doar mu'k op an!"
„Wat ducht oew, moo?" - „Non", zea Engele, „akkoord,
maakt mer voort!"
Fluks ha Jan nen dook ekreeng;
Engele leut zik beenn en spatln niks teeng;
zee lachn um de grappe en zea:
„Ziezoo jongs", non he'w wier vrea"
Non kūm biej dat spel de gewoone seremoonie:
zee hūeln Engele de vinger vuur n troonie:
„Wo vulle vingr tel iej, Engele?"
vreug lachnd de Menne
„Da's mis", zea de Menne, „t was de voes
Ze zea: „eene".
„Zoo, non zi'j bleend in oew eeng hoes!"
,
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Allo jongs, non in de heuke,
en non mer zeukng, zeukng.
Hier huern iej nen hoos en doar nen zuch;
dan gun Engele vuuroet, dan treu ze wier terugge,
mer dewiel dat ze doar gung hoompin en stroompin
nūmn dr veere de trekng woar,
greepn de ribn en dat noar de Hoar
Jan bleef alleeneg nog hier en doar hoekng,
dat zin moo neet te gauw loont zol roekng.
Dan stuen e hier in nen hook en zuchn,
kūm Engele dr op of, dan in nen aandrn en kuchn;
Dan stuen e hier en dan stuen e doar
en aaltied haar e nen hoos of nen zuch kloar
In t les kreeg e nen kuuwn en den st ūlpen e,
umgekeerd op de raake.
De bleende moo alleeneg en dat biej t vuer,
dat was gin zaake.
En doew't ails terechte har ezat,
.doew stilkes de kloompe opevat
en dat ook noar de Hoar
En doar atn ze de ribn op met mekoar.
Mer doew Engele gin zuchn mer huern
en uer ook gin hoosn mer stuern,
keen z'ees efkes van oondr n dook
en lūeg was vedromld elken hook
Ginnen Jan Skiprs, ginnen Menne, ginnen Jan en ginnen Kras
gineene den 't dr lenger was. En dow an t koarmm!
Op idat geskreew kum de Zomr binn,
mer hee kon met Engele gin wieze dinge beginn.
Ze skreewn: „al minne ribn zeent vot,
min eeng keend hef miej emaaket kapot!"
„Wat", zea de Zomr, „ne ribbe kapot?"
„Nea, ze'k oew, ze zeent vot.
Minne ribn, minne ribn, wat wa'k toch nenn dwoazn",
Zoo reupz' en begun wier van niesjn te roazn;
dee galgenstrūppe, t zal uer bezoern;
krie k z'in de vingr, ik za ze veskuurn;
minne ribn, minne ribn!"
„Doot oew de ribn zear?"
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„Nea”, zea Engele, „ik hebbe ze neet mear!"
„Iej hebt oew ribn nog wa, dr mankeert 'r gineene,
iej'ebt ze zoo good as oew oarme en beene!"
Engele reup a wier: „Dat leeg iej, da's neet,
ik kan toch wa zeen, tot min vedreet
„Non", spreuk de Zomr, „iej zoln hoaste deankng,
dat' t uer in de hasns begeent te kreankng".
„Hm, t moch wat", zea Glaazn Merieje,
zegt leewr: ze hef n stuk in de pieje!"
En Engele, net nog bedrileng, zoo grof,
kum dr non nog as zoeplappe of.
Hier is t verhaal met oet. Van betaaln he'k nooit ehuerd,
doar hebt dee kwajongs zik neet an estuerd.
En spreuk Engele laatr van knoln vekoopm of loern legng,
dan hoown Jan alleeneg mer „ribn" te zegng.
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DE PRUISEN IN TWENTE Ao. 1787

Wij hadden weder, als naar gewoonte, 's Konings verjaardag gevierd. Met een matig glas wijn was de welvaart gedronken van 't Vaderland, en de voorspoedige regeering van
den beminden Vorst. Dat het aan stof tot onderling gesprek niet
ontbrak behoeft geene vermelding. Allen stemden daarin overeen, dat wij thans eene maat van welvaart genoten, die vroeger hier niet gekend werd. Ons heugde geen tijd, waarin de
schatkist in zulk een gezegenden toestand zich beyond; ook
niet dat handel en koopvaart zoo bloeiden. De landman beleeft dagen die zijne vaderen als fabel-achtig zouden uitroepen.
Rijkdom kan hij op rijkdom stapelen, als hij orde op de zaken
stelt. Trouwens, die dat niet doet, zal toch nooit vooruitkomen,
al stonden de rijkste bronnen voor hem open. Wij misprezen dan
ook dat sommige dagbladen steeds oppositie toonen in wat
niet al, en alles met de donkerste kleuren afmalen, er op uit
zijnde der Regeering de geringste misslagen ten kwade te duiden. Dit is, dacht ons, zeer ondankbaar. Immers ze zijn menschen van dezelfde beweging als wij, die ministers, en voor feilen vatbaar. Wij vragen daarenboven, als een minister door
zijn tegenstander van de groene tafel verwijderd geraakt, en
zijne plaats door den opposant later ingenomen wordt, of die
het beter maakt? De ondervinding heeft bewezen dat ook hij
den steen der wijzen niet heeft gevonden. Ook geloofden wij dat
ons land 't gelukkigst is, en geweest is, als 't met Oranje
samenging, en dat Oranje zijne schoonste dagen beleeft, als
't bestuur der Nederlanden in zijne handen berust. Ga slechts
terug tot de eerste stadhouderlooze regeering, de zoo geroemde dagen van Jan de Witt! Neen, we willen niets afdingen op de bekwaamheden van 't edele broederenpaar, veel min
op hunne vaderlandsliefde, maar we vragen: „waar was de
koophandel en de nijverheid? Lagen ze als 't ware niet te
zieltogen? Of groeide er geen gras tusschen de keien voor 't
Beursgebouw te Amsterdam? En hoe ging 't met de
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landprovinciēn? Waren ze allen niet overheerd door
vijandelijke troepen? Speelden Franschen, Munsterschen en
Keulschen niet de „beest" in Gelderland, Overijsel, Drenthe
en Utrecht? Wat zou 't einde geweest zijn, als in dien nood
geen Willem van Oranje door 't yolk geroepen was, en in de
waardigheden zijner Vaderen hersteld? Hoe gering ook in
macht, wist hij door wijze berekeningen en krijgskundige wendingen den vijand 't verder indringen te beletten, en toen hij
over meer krijgsvolk te beschikken had weken dra de vij andelijke soldaten van den dierbaren bodem. Bloei en welvaart
keerden terug, en 't vaderland werd weder de Republiek, die
als scheidsrechter kon optreden in de geschillen tusschen groote Mogendheden? Vorderden de Franschen niet met snellen
marsch, tot dat ook Willem Karel Hendrik Friso aan 'tErfstadhouderschap kwam, en weldra geheel Staats-Vlaanderen
en Zeeland van den vijand verlaten werd? Waarlijk, 't is of
de Lieve Heere God er behagen in schept als genoemde
„Twee" samengaan en er dan ook eerst zijnen zegen aan
schenkt! 't Gaat er mede als met een huisgezin. Zoolang vader
en moeder ēēne lijn trekken, wonen vreugde en voorspoed in
de woning, maar komt er twist of tweespalt tusschen de
ouders, of wil de eene een weg, dien de ander min raadzaam keurt, dan verlaten ze elkander en het huisgezin gaat
zijn ondergang te gemoet. Als men dit bedenkt, dan mag men
vragen: „Hoe is het mogelijk dat zelfs onder 't bestuur van
den zachtmoedigen Willem de Vijfde nog de Hydra der tweedracht 't hoofd omhoog dorst steken en Nederland een poel van
jammer bereiden! Ja, toen zag men in hooge mate dat de
Loevesteinsche Factie niet is uitgestorven! Zou ze 't wel ooit
zijn? We betwijfelen 't, doch dat ze slechts de bladzijden onzer Vaderlandsche geschiedenis opsla en aandachtig leze
waar ze met het jaar 1 780 een aanvang neemt. Me dunkt, als
ze daar begint en tot 1 785 of wil men, verder doorleest, dan
legt ze 't hoofd in den schoot en houdt op te murmureeren over
het: „Thans," want het is oneindig beter dan het: „Toen" !
Wat al verdeeldheid in den Staat in de Gewesten, in de steden en dorpen, zelfs in de huisgezinnen, heerschte er! Gehuwden, die vroeger elkander innig beminden, weken af en
't gebeurde dikwijls dat de man naar de Staten Club ging,
terwijl de vrouw hare Oranje Vriendinnetjes opzocht. Onder
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vrouwen vond men toen ook politieken en verstandigen.
Wolf en Deken geven daarvan 'n aardig staaltje ten beste.
Toen twee vriendinnen na lange afwezigheid elkander ontmoetten, sprak de eene: „Ik heb van buurvrouw gehoord, dat
de Engelschman al onze Oostindische dorpen neemt of steelt,
want dat is 't zelfde!" En het antwoord luidde: „Ja, lieve,
wat zal ik zeggem: 't is wel heel erg voor ons; maar als ik
onze Prins was, zou ik Engeland gaan belegeren en zien of
ik mijn goed niet weer kon krijgen!" Verstandige raad! Hadden de schoonen zich met de huishouding meer bemoeid, 't
zou beter gegaan zijn. Nu kwam men bij een, en het kof f iepotje met een klontje mocht niet ontbreken. De zuur verdiende penningen van den echtgenoot werden verteerd, en zijn eten
liet men ondertusschen aanbranden of men bracht het zoo laat
ten vure, dat hij met half gare kost zich vergenoegen moest
en half verzadigd weder naar zijn ambacht ging. Oost en West
werd onderling verdeeld en eigen zaken verwaarloosd! Kwaad
bloed zette dit, en geen wonder dat het dikwerf van woorden
tot daden kwam, en de ongelukkige kinderen, indien er waren, hadden in vader en moeder 't voorbeeld van tweedracht en
liefdeloosheid.
Neen, niet overal bleef de huwelijksliefde, al verschilde men
in staatkundige denkwijze, zoo standvastig als in de woning
van grootvader. Deze, hoewel zelf de Statenpartij toegedaan,
bezorgde grootmoeder gelegenheid en geld om van Utrecht naar
Scheveningen te reizen en afscheid te nemen van den Prins!
De goede vrouw was met hart en ziel Oranje: en geen wonder, ze was de dochter van een tuinbaas van den Prins op
zijn buiten bij Zeist. Als kind werd ze soms in het vorstelijk
paleis ontboden, om de hooge eer te genieten met Prinses
Carolientje, de zuster van Willem den V, te mogen spelen.
Menigen traan had ze om de vernedering van het Huis Oranje
in stilte geweend, en de Rijngraaf Salm-Salm was haar een
doorn in het oog.
„Welnu, Trui," sprak grootvader, toen ze van Schevingen
't huis kwam „hoe is 't u gegaan bij uw Prinsje? „'k Heb
zijn hand gezoend" riep ze verheugd, terwijl grootvader mompelde: „Di daarvoor zijn die mooie guldens gevlogen! maar
geen nood, wijfje! ze werden u van harte gegund, als ge nu
maar altijd weer een blij gelaat toont!"
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De oude lieden waren ook geen Clubgangers en verwaarloosden om de staatszaak hun bestaan niet.
Geheel anders was 't bij hun buurman, die, ofschoon rijk,
geheel te gronde ging, en erger nog, daar man en vrouw beiden, door dat gedurig bezoeken van staatkundige bijeenkomsten, uithuizig werden en aan den drank geraakten, en daardoor zich zelven en hunne kinderen voor altijd ongelukkig maak
ten.
't Is bijna niet te gelooven, hoe in die dagen de hoof den
soms op hol waren.
Mij zijn afstammelingen bekend van een hoog adellijk Heer,
die op eigen kosten een vrijkorps dragonders oprichtte en onderhield, en daardoor, ofschoon schatrijk, zoo te niet werd,
dat zijn eengeboren zoon later als schaapherder den kost
moest verdienen. Wat moet 't een grievend hartzeer voor dien
ouden Baron geweest zijn, als hij herdacht wat zijne kinderen
hadden kunnen wezen, en wat ze nu misschien zouden worden,
en dat alleen omdat hij zich nu in 't hoofd gezet had, dat
een stadhouder overbodig was! Vele zulke of dergelijke staaltjes, zoude ik nog kunnen bijbrengen om te toonen hoe gelukkig wij thans zijn, nu een gouden band Nederland aan Oranje
verbindt; een band die we hopen dat van duur zij tot op 't einde van alle dynasti ēn!
Hier het borstbeeld des Konings aanschouwende kon ik niet
nalaten hem dit volgende rijmpje als 't ware toetespreken.
Nog staat Gij, als een eik in 't woud,
En is U Neērlands Erf vertrouwd;
Nog waakt Gij over ons als de geliefde Koning!
0, dat deez' dag nog jaren lang,
Gevierd word' met gebed en zang,
En met een dankbren traan, Uw zorgen ter belooning.
Oranje, dat Uw heerschappij
Ons nu en altijd dierbaar zij,
Dat waar het oog ook zoek', 't gewenschter Vorst nooit
vinde!
Blijf steunpunt steeds van 't Algemeen,
Schouw vreugd en welvaart om U heen,
En spoedig ook den vreē in 't zonnig Insulinde!
Leest eens een dankbaar nageslacht.
Van de offers die Ge aan Ne ērland bracht,
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En hoe door Uw Bestuur, 't geluk van 't yolk verme ērde,
Dan staart 't verrukt Uw beelt'nis aan,
En doet den juichtoon opwaarts gaan:
„De gouden Eeuw was hier, toen Willem III regeerde!
Dat gaf lucht aan 't gemoed, en wekte mij op, om door
voorbeelden te toonen, dat ik niet te veel gewenscht had. Ik
keer nu naar den tijd der Patriotten terug. Een enkel voorbeeld
uit Bien tijd, in mijne geboorteplaats voorgevallen, moge voldoende zijn. Vooraf echter eenige historische opmerkingen:
Het prestige van Willem V verminderde hoe langer zoo meer.
Of Wolfenbuttel daartoe veel bijbracht, laat ik onbeslist; alleen geloof ik niet aan de braafheid van zijn karakter; daar
tegen pleiten de acte, die hij den goeden Prins liet teekenen, en
nog meer de handelwijze, die hij zich veroorloofde tegen den
beroemden dichter der „Geuzen,'' O.Z. van Haren. Hoe 't zij,
ik zeg, de invloed van, de liefde voor den Prins verminderden dagelijks bij een gedeelte van Ne ērlands bevolking. Dit ging
zelfs zoover, dat men hem in 't openbaar met smaad overlaadde. Wel niet juist in zijn persoon, maar toch op eene wijze,
die grievend voor hem zijn moest, en zeer door hem gevoeld
werd. De Stadhouderspoort op 't Binnenhof te 's Gravenhage,
die alleen gepasseerd mocht worden door hofrijtuigen, werd
voor 't algemeen opengesteld. 't Ging niet goedschiks! De
vrienden van den Vorst verdedigden zijne eer wel, maar 't geschiedde toch; en toen men hem later 't bevel over de troepen in den Haag ontnam, werd de goede man 't verblijf in
de residentie moede. Hij begaf zich met zijn gezin, eerst naar
het jachtslot 't Loo, bij Apeldoorn, en later naar Nijmegen. Zijne gemalin, Wilhelmina van Pruisen, was met een meer standvastigen geest bezield dan haar echtgenoot, en had nog altijd
hoop, door haar verstand en hare niet misplaatste fierheid als
Koninklijke Pruisische prinses, ja, als zuster van den Koning
van Pruisen, de zaken ter gunste van haar huis bij te leggen.
Zij besloot tot eene reis naar den Haag, om daar het noodige
aan te wenden, tot bereiking van haar doel. Toen ze echter
bij de Goejan-Verwellesluis genaderd was, ontmoette zij een
zoogenaamde burgerwacht van Patriotten of staatsgezinden.
Deze hielden het rijtuig aan, en het doel der reis vernomen
hebbende, werd der Vorstin aangezegd, dat ze niet mocht door98

reizen, maar terug moest keeren vanwaar zij gekomen was.
Dit woog te zwaar voor het koninklijk hart, doch ze moest
van den nood een deugd maken. 't Werd haar in de rijkoets
te eng! Ze ging een boerenwoning binnen, die nog aanwezig
is, en van Oudewater of gerekend rechts over de brug ligt.
Daar zijnde, werd haar, volgens sommigen, de keus gelaten
of ze naar Gouda of naar Schoonhoven terug geleid wilde worden. Anderen melden dat haar Gouda ontraden werd, omdat
die stad wemelde van Patriotten, en er weinig Prins j es te vinden waren! Hoe 't zij, ze koos Schoonhoven, waar ze vriendelijk ontvangen en in huis opgenomen werd bij den heer Sebastiaan van Nooten, destijds Burgemeester aldaar. Dankbaar
voor dat huldebetoon was zij, en de Prins niet minder. Als
blijk daarvan ontving genoemde heer een massief gouden horloge, met brillanten omzet en waaraan eene zware gouden ketting hing. Meer dan eens heb ik dat vorstelijk geschenk in handen gehad en bewonderd, toen het 't eigendom was van de
moeder van den door mij hoog geachten vriend De Beer, Leeraar aan de H. B. School te Goes, die er thans bezitter van
is. Van den heer Sebastiaan van Nooten kwam 't horloge in
eigendom aan de echtgenoot van den heer Sebastiaan Hoola
van Nooten, Vrouwe Anne Elizabeth Jacomina van den Honert,
moeder van mevrouw de weduwe de Beer.
De brief, die het geschenk vergezelde, is van den volgenden
inhoud:
Wel Edel Gestrenge Heer!
„Ter voldoening van de ontfangene orders van Zijne Doorluchtige Hoogheid den Heere Prinse van Oranje en Nassau,
sende namens Hoogstgemelde Zijne Hoogheid aan Mevrouw
Uw WelEdel gestrenge beminde Ega deese neffensgaande horloge met Een gouden ketting anex voor de vriendelijkheid ten
Uwen huize genoten; hope met een lettertje van de ontfangst
derzelve vereerd te worden, waarmede blijve met alle HoogWel Edel Gestrenge Heer,
achting,
Uw We1E. Gestrenge D. W. Dienaar
(get.) J. Cuntz.
Kamerdienaar van Z. D. Hoogheid
's Hage
den 1 7en October 1787.
P.S. de horloge is een repetitie.
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Die ontmoeting tusschen vijandelijk gezinde burgers en de
Prinses was voor het koninklijke gemoed eene te groote vernedering, dan dat ze vergeten of vergeven kon worden, waarom daarvan wel-dra bericht gezonden werd aan Z. M. den
koning van Pruisen, die niet naliet daarover klachten bij de
Hoog Mogende Staten Generaal in te senden, satisfactie verlangende voor den smaad zijne koninklijke zuster aangedaan.
Bleef men hiermede dralen, dan zoude hij zich zelf recht
weten te verschaffent Weldra werd een corps van 20000 huzaren onder den Hertog van Brunswijk, neef van Wolfenbuttel,
aan de grenzen samengetrokken, op het eerste sein gereed,
ons dierbaar vaderland in te trekken.
Zooverre hadden de heethoofden 't reeds gebracht, en nog
boog hun hoogmoed niet. 't Moest nog erger worden!
Doch, dat we nu onze aandacht wenden naar 't stedeke Rij ssen, in 't kwartier Twenthe, Provincie Overijssel, gelegen. Ook
daar waren, even als elders, twee partijen, de Oranje-gezinden en de Patriotten.
De stad wordt in 't midden doorsneden door een kleine goot
of greb, die 't overtollige water opneemt en naar buiten leidt.
Ten noorden, in de straat voor die goot woonde de domin ē,
ongehuwd, en in eene hooge mate Patriotsch gezind. Trouwens,
allen die ten noorden van de greb woonden waren zulks.
Ten westen echter, of achter die waterleiding, woonde de
Schout, die Prinsgezind was in merg en been, en allen die aan
die zijde woonden waren dit met hem, enkele uitzonderingen niet medegerekend. Dat die twee elkander dus gedurig in
de wielen reden, laat zich begrijpen. En toch beiden waren
geroepen door hun ambt om den vrede zoveel mogelijk te bewaren; maar wat geven opgewekte hartstochten om vrede! En
is 't niet een zonderling verschijnsel in die dagen, dat de meeste predikanten de staatsgezinde partij waren toegedaan? Wat
toch, zoude daarvan de oorzaak zijn? Ze sloegen, om dit zoo
eens uit de drukken, hunne eigene glazen in. En wat had hun
stand niet te danken aan het Huis van Oranje?
Door dat Huis toch was de Hervormde Godsdienst de, heersch^;nde geworden, en waren alle prebenden en zoogenaamde
uitgangen uit huizen in geld of natura bestaande, en vroeger
aan de R. C. Kerk behoorende, hun toegevloeid. Daarenboven,
wat mochten zij vrijmoedigheid van spreken op den predikstoel
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gebruiken, zonder daarover door iemand ooit lastig te worden gevallen of vervolgd, als ze slechts zoo voorzichtig waren,
dat ze 's lands regeering ongemoeid lieten. En dat alles, ze
konden het vooraf berekenen, dat alles zouden ze moeten
missen, als hunne partij de zege behaalde. Doch we dwalen
af, we willen op ons verhaal terug komen.
In den tijd, waarvan we spreken, was de staatsgezinde partij
de bovendrijvende; dat verhinderde echter die van de andere
gezindheid niet, om bij gelegenheid ook hun woord in 't midden te brengen, zoo als dit eens plaats vond in eene Gemeenteraads zitting te Rijssen, toen Prinses Wilhelmina over de
handelwijze, die ze had moeten ondergaan, haar broeder had
geklaagd.
„Dat moest er nu nog bijkomen" zeide Burger S. „dat dat
wijf haar broeder daarover zanikt; ze moest te huis gebleyen zijn!"
„En ik vrees dat het kwaad bloed zetten zal tusschen Pruisen
en ons, en dat was toch niet van 't beste", sprak Burger K.
„Wat!" riep weder een derde. „Laat de koning maar komen. Wat zal hij uitrichten? Zijn we dan kwade jongens, die
zoo maar uit het veld geslagen worden? Al liggen we niet ver
van de grenzen ook niet ver van ons waakt Plettenberg
met zijn corps, en dan de burgers en landzaten? Voor niemendal hebben . ze zich niet in de wapenen geoefend! En dan
hebt ge nog den Rijngraaf Salim-Salm! Als 't er op aan komt,
kan die alleen met zijn jongens ons wel dekken dus voor
niijn part, dat hij kome! des te eer gaat heel Oranje er onder!
'k Ben tot heden tegen 't planten van een vrijheidsboom geweest, maar zoo waar als ik V. heet, nog eer er 't morgenlicht
is, zal er hier vlak op den Schild (de markt) een staan, en
geen kleine ook."
„Dan wou ik," sprak Schout D. „dat ge met den vrijheidsboom en met heel uw geboefte in de lucht vloogt! Ik zeg maar
„Oranje boven! Door dat Huis zijn we wat we zijn!"
Zoo ging het in den achtbaren Raad, te veel om te verhalen.
Even als in de Clubs, ook zoo hier. De Gemeente-zaken werden verwaarloosd, er werd nauwelijks aan gedacht; maar de
warme hoofden gaven zich lucht door hatelijkheden en woorden zonder zin; daardoor nog meer op elkander verbitterd,
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ging men uiteen, niets verricht hebbende aan de zaken waarom men vergaderd was.
't Eene Lid had woord gehouden. Toen de volgende dag aanbrak, stond een kolossale vrijheidsboom voor het Raadhuis geplant, midden op de markt. In den top wapperde eene groote
nationale vlag, van drie of meer beddelakens samen gevoegd, en des nachts nog door een huisschilder van de noodige
kleuren voorzien! De witte streep droeg het versleten devies
met een kleine verandering:
„Patriotten boven Oranje onder,
„Die 't anders meent, dien sla de d . . .
De dominē had 't zijne aan den boom ook toegebracht. Hij
had een vlag geschonken, wel wat kleiner van omvang, maar
waarin hij zeif zoo sierlijk mogelijk gepenseeld had: „ProPatria!"
Nu ging 't er van, op dien voormiddag! Er werd gedanst,
gezongen en gesprongen, als ware men door waanzin ge.
slagen, en ook de Eerwaarde Leeraar danste en zong mede!
Welk eene eer voor de smalle gemeente! En menig vrouwke
voelde zich zoo verheugd, dat ze uit 's harten grond domin ē om
den hals vloog en hem hartelijk zoende.
Onze schoonmaakster had die eer ook genoten, en als moeder later wilde dat het zaterdagsche werk wat spoedig gedaan
zoude worden, bracht ze de goede oude Janna maar op die dagen terug, slechts vragende: „Is 't toch, Janna? Hebt gij toen
den dominē gezoend?" Dan zag Janna als verwonderd op —
„gezoend, juffrouw? gezoend ja dat heb ik hem, dat het
klonk, en ik niet alleen, daar hei-je A, B, en C en D en nog veel
meer, ja die alien hebben het gedaan!" En onder dat spreken
kwam ze zoo in ijvrig vuur, dat bezem, handen en voeten alles
te gelijk werkten. 0, zalige herinnering voor haar! Maar wie
niet mededansten? De Oranjemannen. Zij zonnen op wraak
en den nacht daaropvolgende moesten de arme glasruiten het
misgelden. Straatsteenen rinkelden door de glazen en zelfs geweerschoten werden gehoord.
Zoo bleven de zaken nog een tijd lang in de grootste verwarring en onderlinge vete voortduren, toen er eens weder Gemeen
teraadsvergadering gehouden werd. De gemeensman J. K.
kwam met eene courant in handen binnen. Hij plaatste de
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knijpbril op zijn neus en sprak met meer dan gewone deftigheid: „Jongens, ik verzoek een oogenblik stilte. 1k krijg daar
zoo even de courant en haast mij u voor te lezen, wat ik te huis
reeds tot mijne vreugd gelezen heb; luistert as je blieft: Zijne
Majesteit de Koning van Pruisen, het lang dralen moede der
Staten Generaal, om aan zijne zuster, Mevrouw de Prinses
van Oranje satisfactie te geven, voor den smaad H. K. H. bij
de „Goeverwel" aangedaan, heeft den Hertog van Brunswijk
order gezonden, met zijne manschap de grenzen over en zoover
mogelijk de geunieerde Provincidn in te trekken, om met geweld te bekomen, wat niet goedschiks geleverd wordt!"
Daar zaten ze, die om den vrijheidsboom gedanst hadden,
maar ze hadden op heden weinig spraak. De pochhans, op
Plettenberg en Salm-Salm alsmede op burgers en Landzaten,
wel het minst! De schout D. kon zich niet inhouden! Met een
smadelijk lachje, ziende op den vrijheidsboom, sprak hij : „Dat
gemeene ding heeft daar ook den langsten tijd gestaan." En
dat had het ook, want toen 's avonds 't bericht kwam dat de
Huzaren reeds tot Enschede waren genaderd, kwam men „van
over de Boot" met den schout aan 't hoofd, en zonder tegenstand viel het prachtige bewijs van Rijssens Patriotisme onder de bijislagen van hen die 't met hun vaderland ook goed
meenden, maar zich gewacht hadden voor Franschen wind en
Fransche leering. Weldra stond op dezelfde plaats een sierlijke
boog, die met de oranje kleur prijkte, en waarin nu 't devies
veranderd was in: „Oranje Boven; Patriotten onder" enz. Het
,,Pro-Patria" gunde men wijselijk in den boog op nieuw eene
plaats.
Het duurde nu niet lang of buitenlieden kwamen in de stad
't bericht brengen, dat soldaten te paard naderden. Nauwelijks
had de schout dit gehoord, of hij toog met vele aanhangers
den vreemden vrienden te gemoet, en op een goeden voormiddag in de maand September Ao. 1787, stond de overste-Luitenant, de later zoo beroemd geworden Maarschalk Blucher, bijgenaamd Generaal „Voorwaarts", aan 't hoofd van 1300 huzaren op „den schild" te Rijssen. Andere afdeelingen waren
over Goor getrokken, namelijk van die troepen, die van deze
zijde onze grenzen overschreden.
Strenge discipline hield Blucher onder de zijnen, zoodat de
vreesachtige vrouwkens weldra te voorschijn kwamen om de
103

schoone huzaren te bewonderen. De Pruis is krachtig van li
chaamsbouw, en als militar heeft hij daardoor veel voor op
andere natiēn.
Zonder verwarring werden inkwartierings-biljetten uitgedeeld, met dien verstande, dat de staatsgezinden meer gedrukt
werden dan de aanhangers van den Prins. De overste-Luitenant koos zijn hoofdkwartier bij den Schout, waar hij op eene
wijze, aan zijn rang en persoon verschuldigd, feestelijk onthaald
werd.
't Eerste waartoe hij overging, was de verandering van den
Gemeenteraad. Eerst kwamen de Burgemeesters aan de beurt.
Vier van deze werden er gecasseerd; toen de twaalf gemeensmannen, waarvan er zeven werden afgezet, en eindelijk de
schepenen, die alien hun mandaat moesten verliezen. Op denzelfden dag nog werden die vacature's door Prinsgezinden vervuld, die, na den eed in handen van den Overste afgelegd
te hebben, den volgenden dag reeds zitting namen.
Nu was 't feest in 't anders zoo stille stadje! Men zong, men
danste, men plantte bogen, op 't westelijk einde voor 't huis
van den Schout; en oranje-vlaggen of vlaggetjes bond men aan
de deurstij len van de woningen der Patriotten.
Den geheelen dag hoorde men niet anders: dan:
„Al is ons Prins j e nog zoo klein,
Al evel zal Hij stadhouder zijn!"
Oranje zal bloejen en nooit vergaan,
Zo lang als de zon en de maan zal staan.

Wat zullen de Patriotten deze ref ereinen knarstetandend
hebben aangehoord, maar meer misschien nog dit:
„Kees, waar ben je geweest?"
„Voor Hattem en voor Elleburg!"
„Wat hei je daar verloren?"
„Staart en ooren!"
„Wat nog meer?
„Sabel en geweer!"

Onder al dat geharrewar zat onze goede domin ē stillekens
in zijn studeervertrek. Hij was vrijgebleven van inkwartiering,
en begon al te hopen, dat men hem vergeten zou. De goede
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man! Had hij kunnen droomen welk onheil hem boven 't
hoofd hing, hij had zich uren ver van „de Wh ēme" gewenscht!
Blucher zat deftig zijn meerschuimer te rooken, en liet zich
den heerlijken wijn van den Schout goed smaken, terwijl hij
door de ramen met innig genot de menigte zag tieren en
zwaaien met de geliefde Oranje-kleur.
Op eens wendt hij zich tot den Schout en vraagt: „Zeg, heer
Ambtman, hoe is 't met den Pfarrer?" Dat was koren op
's Schouts molen en met van toorn gloeiende oogen sprak hij:
„Overste, zoo patriotsch als de d . . . .1! Hij bidt des zondags
niet eens meer voor den Prins of Hoogstdeszelfs Huis!"
„Wat," roept Blucher, „hier ook al, als bijna overal? Die
vermaledijde zwartrokken! Waar ik kom, moet ik ze te terecht
zetten! Nu, ik zal 't dezen ook wel doen! Wachtmeester, neern
vier huzaren, ga naar de pastorie, en haal den domine hier,
allons voorwaarts!"
Toen dominē de huzaren zag aankomen, dacht hij aan inkwartiering en zuchtte, maar hij zou nog zwaarder zuchten!
Hem werd de boodschap overgebracht, en niet eens den tijd
gegund om zijn kamerjapon voor een meer passend kleed te
verwisselen. 't Was maar: „allons canaille, marsch Patriot!"
en daar moest hij tusschen de zwaar gewapende huzaren de
stille woning verlaten, niet wetende wat hem gebeuren zou. De
straat was bezaaid met menschen, wel te verstaan met Oranjemannen, die gehoord hadden dat domine gedagvaard was bij
den overste. Dat was in orde! Nu zou hij er van lusten!
Toen men hem daar nu zag aankomen „met 't gelaat naar
den grond gewend en doodsbleek," nu had men geen medelijden met hem, maar moest, hij meer dan eens hooren: „Da's
jou net goed, Kees! Je woudt de katechisatie al tegen den
Prins opzetten, dat zal je nu opbreken; 'k hoop dat de Pruisen
je medepakken voor veldpreeker:" enz. enz. En zulke uitdrukkingen tegen den man die voor ettelijke jaren hun oogappel
was, en gevierd werd bij arm en bij rijk, en die dat werke!ijk
ook verdiende, trouw herder en leeraar als hij zich toonde. Hij
kende rang noch stand. In de winteravonden ging hij dan bij
dezen dan bij genen een pijp roken. Bijna in elk huis had hij
zijn geteekenden gouwenaar en zat hij eenmaal op zijn
praatstoel, dan wist hij niet van scheiden, maar bleef veelal
tot ver over middernacht. Dat dit soms verdroot, daarvan is
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nog een aardige anecdote over onder 't yolk. Op zekeren avond
dat de domine als naar gewoonte bij iemand zijn visite aflegde,
was 't reeds over twaalf uur, toen hij opstond. „Wil u naar
huis?" vroeg de bewoner. „Neen, even wachten, me dunkt
we kunnen nog wel een halven stoppen," was het antwoord.
Dat viel den ander koud op 't lijf, maar wat doet hij ! Zoodra
domine achter is, legt hij 'n paar turven om 't vuur in te rekenen
op den haard onder de schouwe, en daarop springt hij in 't bed.
Toen nu domine terug komt, mist hij zijn vriend en vraagt:
„waar zijt gij?" „Naar bed gegaan dominel als U gaat, reken
dan het vuur in de turven liggen daar!" Zie, zoo lief en
familiair ging het daar toe. En die man werd nu bespot, gescholden, en misschien zoude er wel meer gebeurd zijn, als hij
niet zoo goed ge ēscorteerd geweest was. Wat kunnen die politieke verschillen den mensch toch veranderen! Meestal ten
kwade! Weldra was de stoet 't huis van den Schout genaderd
dat huis dat hij in zoovele jaren niet bezocht had, zou hij
nu gedwongen moeten binnentreden! Ja, hij begreep het wel;
de Schout speelde hem deze parten, maar hij zou zich verdedigen! Hij zou rond voor alles uitkomen. Hij zou Blucher toonen, dat hij een man van karakter was hij zou och, hij
zou zooveel en .. hij deed niets!
Wat de menigte, die zich buiten als 't ware verdrong, verwachtte gebeurde niet; men meende, die baardige Pruis zou
zeker stokslagen laten toedienen, maar Blucher was bij al
zijne ongewasschenheid een beschaafd mensch. Hij kende zijn
wereld! In plaats van gestreng of bitsch te zijn tegen den
binnenkomende, stond hij vriendelijk op, bood den leeraar hand
en stoel, en noodigde hem plaats aan zijn rechterhand te nemen! Gezeten, presenteerde hij hem een glas wijn, dat domine
met een buiging aannam.
Er werd gesproken over het reeds ruwe najaarsweer over
den gezegenden oogst, en over de hoegrootheid van 't zielental
der hervormde gemeente, zoodat onze goede predikant geheel
op zijn gemak kwam, en hoe langer zoo meer spraakzaam
werd. Dat hij goed Hoogduitsch sprak, kwam hem nu best te
stade.
Toen men in kennismaking zooverre gevorderd was, schonk
de Pruis de glazen boordevol, en verzocht de aanwezigen op
te staan! Hieraan werd goedschiks voldaan; maar nu klonk
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het: „men ledige dit glas op de gezondheid van den Prins van
Oranje, en op den bloei van hoogstdeszelfs Huis!!" De Schout
begon het referein: „Lang zal Hij leven!" en de domine beefde; zijn hand beefde; 't glas beefde; de lippen beefden; zijn geheele lichaam beefde maar hij kon niet spreken, drinken
moest hij, dat hielp niet! de Pruis dwong en het glas danste
Domine tegen de tanden! Eindelijk na een zwaren zucht vloog
de wijn naar binnen en de goede man viel als gemarteld in zijn
stoel neder! Blucher gaf een wenk aan de muzikanten, en daar
kionk het: „Wilhelmus van Nassau ēn'' door de woning van de
schout. Dat waren pijnlijke oogenblikken voor den leeraar.
Och, hij wenschte zich zoo in zijne pastorie terug. Nadal
die toestand nog een poos geduurd had, wendde de Pruis zich
weder tot den lijder en sprak „Domin ē, onder meer heb ik van
den schout gehoord, dat gij reeds sedert lang nalaat het prinsengebedje des zondags uit te spreken. Gij zijt, als iemand die
leeren moet zijne wettige overheid onderdanig te zijn, verplicht, daarin anderen voor te gaan! Gij moet dus van nu af
elken Zondag voor Zijne Doorluchtige Hoogheid den Erfstadhouder en diens Gemalin, ja voor zijn geheele Huis, den zegen Gods afsmeeken; en als gij dit nu Zondag e. k. of welken
Zondag dan ook, nalaat, zult gij daarvoor door inkwartiering
van zes huzaren en een wachtmeester gestraft worden. De
schout weet steeds waar ik mij bevind, en heeft de strengste
orders mij van alles wat gij doet en laat, in te lichten, en zal
dit ook stellig doen: daarvoor kennen wij hem beiden! Ga nu
naar uwe woning en dank den Hemel, dat gij er deze reis zoo
goed afkomt, doch wacht u dan nu ook voor erger!
Doe in 't vervolg uw plicht."
Nu werd de deur geopend en stond domine weldra op straat,
maar 't had nog wat in, alvorens hij zijn stil verblijf weder
bereikte; hij moest nog al eens hooren: „Daar is hij! Zeg,
Kees, hoe ging 't? Kijk, Blucher heeft zijne ooren, zijn staart
is kapot!" enz. enz.
Eindelijk zit hij in zijn studeervertrek, maar kon niet tot
rust, tot gemak komen. Hij buldert tegen zich zelven, dat hij
den schout geen enkel woord dorst doen hooren; en dan daarbij 't bevel van den overste! „Ja, jawel," roept hij: „nu nog
mooier, mij te dwingen om tegen mijne overtuiging te bidden.
Neen! roodharige Pruis, zoover gaat uwe macht niet! Ik bid107

den voor den Prins? Ik? Veel liever emeritus! Ik ga dan naar
mijn boerderij tj e en plant kool! Dwingen om zijne gezondheid
te drinken, ja dat kondt gij, ik was in uwe macht! En mij hoofdpijn berokkenen door dat helsche lied, ja dat kondt gij ook;
maar mij dwingen den mond op den predikstoel te openen voor
slechte zaken, dat kunt gij niet, dat zult gij niet, althans daarin
zal ik u niet gehoorzamen! Maar die schout! Ja, hij is de
drijfveer! Wacht maar, jongenlief, de tijden kunnen wel eens
weer anders loopen en dan zal je ondervinden dat je aan domine
C. een onverzoenlijken vijand hebt. Jij met je oranje-boven-geschreeuw, ja dat kan je, maar zaken beoordelen, waar won
je het geleerd hebben? Hier in de school? Waar ben je anders geweest? En dan heb je 't hoogste woord nog wel. Wacht
je beurt maar af, man! mijn tijd komt ook!"
Zoo bromde hij door, tot zijne huishoudster hem kwam berichten dat 't al lang tijd was voor 't avondeten en dat zij naar
bed verlangde. Hij moest beneden komen, en dat deed hij, maar
of zijne boterham smaakte? daaraan twijfelen wij. Intusschen
zat de schout niet stil. Hij kende den aard van domine en daarom wachtte hij met ongeduld op den aanstaanden Zondag. Hij
deed nog meer! Aan eenige bewoners van „achter de goot"
droeg hij den last op, om op dien Zondag ter dege te luisteren
of domine het Prinsengebedje wel bad. De gewichtige dag
brak aan. De leeraar beklom den kansel, de Schout stond in den
donkeren gang van den toren, in reiskostuum gekleed. 's Avonds
te voren had hij zijn rijpaard reeds in de aangrenzende herberg
op stal laten brengen, zoodat hij gereed was in alles, als 't
noodig mocht zijn. Zijne manschap spitste de ooren, vooral
toen men aan 't nagebed kwam. Nauwelijks was 't „amen"
gehoord, of men riep tot den Schout: „Hij heeft den Prins
vergeten!" Dit was geen doove gezegd! Ter herberg, te paard,
in vollen ren naar Deventer, waar Blucher nog was, dit geschiedde door den Schout in ēēn ogenblik!
In 't holste van den nacht wordt de leeraar uit de zoete rust
gewekt door een geraas op de deur, alsof er onraad was.
En dat was er ook! Er stonden zes huzaren en een wachtmeester, die onophoudelijk op de deur bonsden, tot dat de
verschrikte dienstmaagd ze opende en als 't ware door de indringers werd omverre geloopen. Dat tierde, dat gierde, dat
dwong om koffie, om jenever, om wijn, om vleesch, om domine,
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dat den bedaardsten man 't hoofd zou omloopen, laat staan
de dienstmaagd! Eindelijk verschijnt de oude man en leest
't bevel van den Overste-Luitenant inhoudende: „deze lieden
zoolang te herbergen, van al het noodige te voorzien, daags
'n gulden geven, enz. enz. tot dat het Prinsengebed door hem
op den predikstoel gebeden was!" Dit was te veel om te dragen! Hij dringt terug naar zijn kamer, kleedt zich haastig en
verdwijnt in stilte achter door den tuin, vluchtende naar zijne
hofstede, die een halfuur van de pastorie verwijderd lag. Hij
liet de zorg voor de Pruisen zijn dienstmeisje over! Dat deze
het zwaar te verantwoorden had, vooral toen 't krijgsvolk vernam, dat de heerschap de vlucht had genomen, valt te begrijpen. Ze deed echter haar best om die menschen tevreden
te houden, maar toen in den loop van de week de wijn begon
te verminderen, en de vleeschkuip reeds zoo'n ongemakkelijken
kneep ontvangen had, werd ze ten einde raad. Een buurman
sprak haar moed in, om naar domine te gaan en dien alles
te verhalen, en te verzoeken naar de pastorie terug te keeren;
maar of ze al praatte als Brugman, ze kon haar heer niet overhalen tot de terugreis! Zeide zij, dat er wijn ontbrak dan
sprak hij : leen maar bij het logement of in het Posthuis." —
Sprak ze van vleesch, dan was het „ga naar den slager,"
en zoo ging het met alles! In 't laatst verzon ze een list; ze
herinnerde zich dat hij met hart en ziel aan zijn preeken hing;
daarom zeide zij: „en met uw preeken steken zij de pijp aan!"
Dat was raak! In 66ns zet hij 't op een loopen, zoodat de
deerne hem nauwelijks kon bijhouden, en buiten adem kwam
hij in de pastorie aan. Daar vond hij wel alles verdistrueerd
(eigen uitdrukking van den lijder), maar aan de preeken hadden zij de schendende hand nog niet geslagen! Ze waren allen
nog aanwezig.
Domine bleef nu zijn schat bewaken, maar kwam niet van
zijn kamer. Met gespannen nieuwsgierigheid werd de volgende Zondag door de gemeente te gemoet gezien. De man was
door schade wijs geworden. Hij sprak op gewonen tijd het Prinsengebedje en weg gingen de Pruisen! Ze trokken naar hun
garnizoen terug.
Zoo liep de historie in Rijssen af, maar Domine en Schout
werden nimmer met elkander verzoend. De laatste had een te
diepe wond geslagen in 't hart van den leeraar, en in 1795, toen
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zijne partij wederom de heerschende werd, schijnen de lieden
reeds zoo tot bedaren gekomen te zijn, dat hij op hulp bij wederwraak niet behoefde te rekenen. De Schout leed geen overlast van hem. Zoo plaagden de zonen van hetzelfde Vaderland elkander, en ze hadden zoo gelukkig kunnen zijn! Overal,
geheel Nederland door, zou men zulke of dergelijke verhaler
uit dien ongelukkigen tijd verzamelen kunnen. Ik herinner mij
't volgende, dat ergens in onze buurt ook plaats greep. In dit
dorp was domine in groote mate Patriotsch en de schoolmeester niet minder. Deze, die ook den post van voorlezer in de
kerk bediende, en 's Zondags een afgeschoten zitplaats onder
de lezenaar had, hield er een poedel op na, die zoo aan hem
gehecht was, dat hij dikwijls mede ter kerk ging. Rustig vlijde
hij zich dan aan de voeten zijns meesters, en weinigen wisten
of konden weten dat er ook een hond onder 't gehoor was!
De boeren uit het dorp waren alien Oranje-gezind en dus de
Kerkeraad ook! Domine had daarom 't hart niet, 't Prinsengebedje natelaten, en al ging 't ook ietwat flauw, hij sprak
toch elken Zondag in 't nagebed de voorgeschrevene formule!
Eens bij meester op een pijp zijnde liet hij zich ontvallen: „Ik
wou toch dat ik een middel wist om dat gebed voor den Prins
achterwege te kunnen laten, 't strijdt zoo tegen mijn gemoed!
De woorden stikken me soms in de keel." „Ik zal u daarvan wel bevrijden," antwoordde de andere! Zondag als ge zoowat daaraan toekomt, trap ik mijn hond op den staart, en
ook verwonderd, en gij laat dan slechts een psalm zingen, enz.
gij toont u op zijn geluid hevig verschrokken. De gemeente ziet
ook verwonderd, en gij laat dan slechts een psalm zingen, enz.
enz. Zoo gezegd zoo gedaan! De Zondag nadert, domine kwam
aan 't geen hem reeds zoolang gehinderd had; doch even voor
't noemen van 's Prinsen naam hoort men een akelig hondenge j ank, en verschrikt zegt domine: „Amen! Laat ons zingen". enz. Deze wijze van uitredding kon niet lang onopgemerkt
blijven, en toen 't geval uitlekte, kreeg meester op een donkeren avond een duchtig pak slaag van een onbekenden Oranje-vriend! 't Was verdiend loon. Doch dat we eindigen.
Hoe rustig en gelukkig is toch ons leven bij dat onzer grootouders! Laat toch de geschiedenis onze leermeesteresse zijn,
en blijven wij ons als zonen van 't zelfde huisgezin eendrachtiglijk scharen om de banier van Oranje! Laat ons niet te veel
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verwachten of vragen van de vorstelijke leden van dat huis;
vooral laten we niet willen dat ze engelen zijn. Ze zijn toch
menschen als wij, en hebben hunne zwakheden en gebreken;
maar wat ze als eene deugd erfelijk bezitten is liefde voor
Nederland en het Nederlandsche yolk. Geen lid uit dat huis
heeft ooit het tegendeel bewezen. Allen hebben steeds hun goed
en bloed voor ons en voor ons geluk veil gehad! Wederkeerige
liefde en trouw hebben zij dus het recht te verwachten van
ons. Dat hun dat altijd geworde!
't Liep na middernacht, en de vrienden spraken van scheiden. Nog eens werden de glazen volgeschonken en, het beeld
des Konings, dat tegenover mij hing, aanziende herhaalde ik
wat ik reeds vroeger ergens gesproken had:
Wees als „de Zwijger" in den raad.
Voed nooit als Maurits sectenhaat.
Wacht U, mijn Vorst, voor zulk een strik;
Heb meer van Hendrik Frederik!
Toon nooit een hoofd als Willem II,
Sticht liever bij partijschap vre ē .
Wees groot als Willem van Brittanje,
Die fiere Telg van 't Huis Oranje,
En dat Uw hand ons land bestier
Als d' edele, brave Willem IV!
Dat steeds uw kroon bevestigd blijv'
Ontvang nooit smaad als Willem V,
Wees, als eens Koning Willem I,
De lust, de vreugd van iedereen!
In 't vuur als Koning Willem II,
En zacht als hij bij lieven vre ē,
Doch stuur uw Rijk met vaste hand;
Uw beelt'nis siere muur en wand;
Elk's hart vlamm' voor U lichterlaaije,
zie daar ga jet
Mijn dierbre Koning
't Geheel was wel wat familiair, maar 't kwam uit den grond
van mijn hart. Bij den laatsten regel ledigden we ook 't glas
en drukten elkander de hand, onder wenschen en hopen om
den volgenden Koningsdag te mogen vieren met den verzekerden en eervollen vrede in de Oost.
W. J. C. van Wijngaarden.
Rijssen 1875.
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PROEVE VAN TWENTSCH TAALEIGEN
Uit : „ Onze Volkstaal" No. 3 1882
onder redactie van Taco H. de Beer
Aan de redactie!
J' j wollen wal; da'k ouw ne voes in de hoed zal zetten,
nouw i -j 'n waark beginnet, daar i -j geēn slitaozie an 't benul
bi -j meutet hebben mēr wal drommels op ouw tellen meuget
passen nou, ik gunne ow de grappe en kaank dan wik helpen
want vuur zukke gooe karewaten as i -j der eene zi-int hek
aaitied en 'oaksel pampier aover en ooek ne wanneke vol ēnkelt
want; Juunken ik schrieve nog as wanneēr met ne wanneke. Dat
staolen gedooe daor druk ik met duur 't pampier. De knuuste
zi-int ter mi -j te zwaor tooe. Das gooed vuur jonge gebbelinge
die nog bi -j meister klippenklap nao de scoole gaot. Mer um
te beginnen. Daor doo-i ne vraoge u rn voort op ouw waark inteteekenen vuur vief Guēlden dat doo'k nin. Ik weet neet
ees gof mien geschrief in ouw booek wat opbre ēnk en dan scrieven en geelt gaeven dad kan der bi -j nen gegaseerden neet
of. Daorumme hak leever e -zeēn dai e -meelt hadden: „dat
kui der an verdeenen." Was 't vuur ou alleene dak waarkede,
dan wal gaerne met haande en teēne nen gosganscheliken dag
en nag mer wad schid mi -j vrumde leu, dee neet ees waetet
won karkas ik zin en der ook nooiet nao zeult vraogen. Mienen
gooēn wille zak ouw teunen, daorumme steur ik ouw bi -j gaonde Tweēntsche brulften leed, dak kottes nog e maket hebbe.
Kant ou deenen gebroeket het dan. Zoo neet, dan non dan
as dan!
J' j zeult ten in zeēn dat ze der hier weinig urn gaevet um
in den le nv. te zetten wat in den veerden mos- en ummekrenseld mēr dat alles waetet i -j wal, want i -j het aaarme in
n'en kop man!
dat week nog van ools.
Wi -j nou de komplesaansie wal hebben en groeten Mevrouw
van mi -j en ooēk, dat kleine maeken van ow. Jonge
wow
oold ok ooēk sin
ik hebbe nog naargens mē r smak in as
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dak mien wiefken ees karreseren mag en mien kleindeugterken kneutteren dat 't kreidt as nen hanen.
non dagzaam leu
P.-S. Schrievet mi -j. gauw of 't riem anstedt.
Non meuk ouw nog wad zeggen: snorrepieperi-jen kui genog
van mi -j kriegen ai mi -j deē lieste mēēr steurt woer ik alles in
meut opteekenen en n o nogmaals hadie . . . . I

Al maket den haarfs de beume schrao
Al zee -i -j mēr hier en daor ne sprao.
Mēr in geen tal mēr zwaeven.
Toch hevve as-was 't nog vrood in 't Jaor.
Op 't Brulftenfees ēn riempken klaor.
I-j twed
deē kottes in t publiek
Zood plegtig zi-int e -trouwet
I-j reuilet met geen keunnikriek
Want 'k wedt dat 't ouw nooidt rouwet.
Dat kaank ouw be -eide goodd anzedn,
In leēf en ledd blief -j aaitied ēēn. —
Het wiefken hef het kaelken
En 't kaelken wier zien vreuwken!

Zēē trekket spoodig astouwbleef
Te samen in ēēn keuwken.
En hoolt er hoes in zonnen traant
As de gelukkigsten in 't laand.
Den man is ievrig in zien vak
En vrouwledf kokket 't peutjen

Al gif dit aaitied geen gemak
Zed blif en aardig ddutjen
Al dooēt ze waark in aovervlood
Zee hoolt konstaant zich, ferm en gooēd
En zorgt zēē vuur en ldkkermaol,
Hēē waket vuur den wi-inkel
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Heē weet: „nen lui-jen hef het schraol
Nen ievriegen word Si-inkel.
En kaseweel of bi-j geval
Word he ē dan nog nen Rotschi-ild wal.
Zee wad ik ow now wuunschen wol
Is gaauw duur mi-j te scrieven
Dai aaitied aeven leēf en dol
Meugt op mekaandren blieven
Dat mooder t peutjen nooi ēt anbraandt
En heērschop book hoolt met versta ānd. —
En dan?
Jao daor mankeert nog wat;
Al zi-j ook leēf al et i-j zat
Um met zich twēe te blieven
Dat geēt neēt an
dat gif verdreet —
Heurt daorum wad hier ooek nog ste ēt
En wak nog mēr wil scrieven.
Daor is en laand
woer of het lig,
Dat wetet ongetrouwden nig —
Getrouwden keunt het vi-inden.
Dee gaot ter hen daor steet nen boom
Zoo dikke as an den aovertoom
Bi-j eene-twintig li-inden.
Dat laand
dat het de „Volewiek"
Den boom
den zit van ki-indre kiek
Zo vol
dat heē meut basten.
Dee hebben wil
deē grip mēr too
Der hen-i-j bei-den 'k wuunsche ow 't goo —
I-j het mēr tootetasten!
Non geēt goleufmi-j jaor op jaor!
Wad kan 't heur bei-ide maken?
Vuur zukke leu zi-int 't alzooklaor
Wal zaegenrieke zaken.
Now ees en knegjen net as he ē
Dan wier en snuutje net as zee.
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Now meut bi -j alles oo6k en slot.
Alloo', heurt dan mien leste.
Gaot in geen honderd jaor kapot;
En daornao o het beste.
Dat is den Hemmel in 't versche ēt —
Daor gēul i -j of daor kaarm i -j neēt.
W. J. C. van Wijngaarden

.Rijssen.

Onze goede vriend, wiens zeer karakteristieke schetsen uit
Twenthe in verschillende tijdschriften herhaaldelijk de aandacht trokken, heeft de verschijning van dit stuk niet mogen
beleven. De proef zond hij ongecorrigeerd terug, toen hij op
zijn ziekbed lag; de dood maakte kort daarop een einde aan
langdurig lijden. Met van Wijngaarden stierf een der laatste
vertegenwoordigers der oude Twenthenaren, diep vertrouwd
met de sagen en sproken, met de taal en de geschiedenis van
dat gewest, zoo rijk aan herinneringen van allerlei aard.
Red.
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Nieuwjaarswensch voor „Blauwsel Doris"

Zie mijn vrienden, 't is zoowaar,
Nu al wederom Nieuwjaar.
Dorusoom komt op de schachten.
Hoor, ik wou van harte maar,
Dat mijn wenschen in dit jaar,
Boer en burger voordeel brachten.
'k Wensch den boer in 't varkenskot,
Dit jaar een gelukkig lot,
In een aantal blanke biggen.
Daarvoor ziet men toch al ras,
In een lade of beugeltasch,
Vele blanke daalders liggen.
'k Wensch hem op zijn paardenstal,
Niet het minste ongeval.
Noch met zwarten, noch met bruinen,
Noch met merridn of ruinen,
En ze gelden bij verkoop
Daalders bij een grooten hoop.
Ook de runderen op den stal,
Nemen dit jaar toe in tal
Kalv'ren worden weldra koeien,
Die door 't schoon onz' oogen boeien
Of verkoopt hij z' aan den Jood,
Dan zij steeds de koopprijs groot.
De boerin vind' bij de vleet,
Groote emmers melk gereed.
Boter, geel als eierdooier,
Neen, warempel, nog veel mooier,
Brengt zij 's weeklijks naar de stad,
En vermeerdert zoo haar schat.
Dus, mijn boeren, heil en zegen
Vloeien in dit jaar u tegen,
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't Is de wensch die Dorus voed'
Nimmer ga 't U slecht maar goed.
Heb geluk in meiden, knechten,
Altiji goeden, nooit geen slechten
Geef liun werk, maar niet te veel,
Maar zorg voor hun buil en keel,
Daarvoor zullen zij U eeren,
En uw welvaart mee vermeeren.
Hier nu neem ik afscheid mee,
Want ik moet ook nog naar stēe.
Ik wensch den koopman ruim debiet
En een kamer vol crediet.
Moge hij op sloffen wand'len,
Steeds gelukkig zijn in 't hand'len
Voorspoed dring zijn woning in,
Alles ga steeds naar zijn zin.
'k Wil ook aan d' ambachtslieden
Nog een klein Nieuwjaarswensch bieden,
'k Wensch U: blijf gezond en sterk,
En heb nooit gebrek aan werk
En hier eindig ik voor dezen,
Wil deez' laatste regels lezen:
Dorus heeft een huisgezin
En van rijkdom staat niets in,
Daarom, goede brave menschen,
Gun hem ook jets voor zijn wenschen,
Geef hem, wat gij geven kunt,
Voor zijn wensch U gul gegund.
Uw dienaar Dorus.
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Nieuwjaarswensch
Beste, goede boerenstand,
't Nieuwe jaar is weer in 't land.
Dorus leeft nog, dat is wis,
Hoor maar, wat zijn wensch j e is.
Dat is zeker en vooral
Zegeningen zonder tal.
Zegening op vee en huis,
Meesttijds vreugde
zelden kruis
Altijd voorspoed gaat niet door
Dan raakt men van 't rechte spoor
En vergeet den goeden God,
In Wiens Hand toch is ons lot.
Daarom wensch ik, als soms pijn,
Ziekte of smart Uw deel mocht zijn,
Dat gij nooit gelooven moogt,
Dat God daarmee kwaad beoogt.
Neen, geachte boerenstand,
't Is uit liefde dat zijn Hand,
U niet altijd voorspoed geeft,
Maar iets beters voor u heeft. —
't Lieve leven, dat Hij gaf,
Breke Hij niet spoedig af,
Hoort Hij mijne wenschen maar,
Dan leeft gij tot honderd jaar!
Nu nog vrienden tot besluit,
Spreek ik deze hope uit:
Is hier soms een beppe in huis
Geef haar klontjes, nooit geen gruis
En vrouw in 't huis, dat Uw bestuur,
Zegen zij, die altijd duur'
Dat gij nooit bedrogen zijt,
't Zij door knecht; 't zij door meid
118

Boer, als 't hoofd van 't huisgezin,
Heb op 't land steeds goed gewin.
Achting voor uw yolk, uw werk,
God late u gezond en sterk —
Thans, geachte burgrenrij,
Hoor een oogenblik naar mij:
'k Ging eerst bij den boer zoo 't hoort,
Voor u toch heb ik ook een woord,
'k Wensch den nijv'ren ambachtsman,
Dat hij werkend leven kan.
Fabrikant en winkelier,
Gun ik graag een groot vertier.
'k Wensch den braven ambtenaar,
Juist een hoofd van zessen klaar,
Dat naar wet doet, trouw en echt,
Hand'lend altijd juist naar recht.
Leeraars, docters, advocaat,
Elk die mij ontmoet op straat,
'k Wensch u samen goede reis,
Naar het Hemelsche Paleis.
Nu heeft Dorus voor dit jaar,
Weer gespeeld zijn oude snaar.
't Laatste snaartje breekt eens af,
Dan ligt Dorus in het graf.
—

Maar omdat hij nu nog leeft,

Hoopt hij, dat gij hem iets geeft
Voor hem juist niet, neen, o, neen,
Ook voor vrouw en kroost meteen.
Uw dienaar Dorus.
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St. HUBERT'S AVOND

Er was eens een man, St. Hubertus geheeten;
Die heeft meenge schoe, op de velden versleten! —
Hij lustte het wild, want zijn boog was steeds klaar
Te schieten, te wonden
slechts, vond hij het maar! —
Maar niet alle tijd liet het wild op zich wachten
Te dikwerf moest Huib op een haasje ook smachten —
Patrijzen? 0 nimmer of zelden of ooit
En herten en ree ēn
wat wonder!
neen nooit. —
Zoo kan, zei de goedbloed niet langer het blijven —
Ik zal hier naar boven een briefje eens schrijven —
Wēl is er als jongling soms fraude geschied
't Mogt helpen
maar immers, het hindert toch niet.
Zeg, Vader der Goden, leer mij toch eens jagen —
Dat ik volle tasschen naar huis moge dragen —

Dan zal ik dēvoot zijn en hooren de mis
'k Zal Joost zijn, als ik m' in die bede vergis. —
En waarom toch zoudt ge die vreugde mij afslaan
In 't droomen, zie 'k Nimrod bepakt naar zijn huis gaan.
En zie;
ik moet zeggen
een Huib gaat hem boven
Want Nimrod een stoutert
hij wou niet gelooven!
Zoo 66k eens een Ezau, wat schoot hij veel hazen,
Wat kon hij zijn vader en moeder verbazen
Wēl twintig jo schoot hij er dood op ēēn dag;
Och of ik er daaglijks maar twee schieten mag!
En ook, wat deed Ezau, met zooveel patrijzen
Hij liet toch door Jacob bedriegen dien grijzen
Maar als gij mij geeft, een stuk of vier-tien
Dan zult ge van mij eens een offertje zien!!
Zoo sprak goede Huijbert —en Jupiter hoorde,
En 's jongelings taal?
wat of die hem bekoorde!
— „Ja, waar is het stellig, sprak d' oudste der Goden
„Gij hebt meer dan eens, overtreēn mijn geboden
120

„Maar, straffen? Och neen, dat doe ik niet driftig
„Om goed of om kwaad val 'k ook nooit zeer ziftig —
„Ik zal mij bedenken, en vind ik goē raad
„Dan wordt gij een jager in waarheid en daad.
„Maar zie,
gij gaat eerst Uwen Heerom eens spreken
„En uit moeten zijn, Uwe jongeling-treken
„En wat Hij U oplegt, dat moet gij maar doen
„En dagelijks stellig zie 'k U in 't sermoen.
-- En Huijbert die deed, wat d'olympus hem zeide
En boos was hij niet meer, want vrienden hij leide
Zijn driften, zijn boozen aart vast aan een band
Hij werd, ja waarachtig een heel vroome klant!! —
Nu kon hij ze raken
Ja hazen, patrijzen
Hij kon U wel degelijk herthorens wijzen
En gingt gij ter maaltijd, bij hem in zijn keuken
Dan zou door den geur U het maagje al jeuken!
Wat wonder dat jagers hem les kwamen vragen
En dat z' hem op armen of rug wilden dragen! —
Wilt ge hooren de les van dien Huibert dien paaij?
„Goē jongens in 't veld houd U wezentlijk taai!
„Geen weiland geen dijk ja geen sloot moet gij achten
„En jagende moet gij deez' raad niet verachten
Geef nooit aan een haas in zijn leger den dood
„Dat 's juist of gij staalt bij den bakker een brood
„Neen werp hem een kluit zo van achtst' op zijn staartje
„En laat hem dan loopen een kleinwijlig vaartje
„Leg aan dan
zoo hebt ge plezier
en schiet hem
„En moorden?
dat doet ge dan vast niet het dier —
„Dan smaakt hij U lekker;
gestoofd of gebraden
„Ja jongens gij moet U van mij laten raden!
„Drink hartlijk bij 't haasje een stevig glas wijn
„Dan zult gij het puik van de jageren zijn!
Ik moet' dra naar boven, en kan niet meer jagen
Maar jaarlijks stellig zal ik naar U vragen —
Mijn sterfdag St. Hubert, die moet gij kras vieren
Dan zal ik waarachtig Uw roeren bestieren! —
De man had gesproken, en uit was geblazen
De adem van hem, dien vervolger der hazen
Maar 's avonds om twaalven dan hoort men zijn honden
In 't luchtruim, al blaffend zijn aanzijn verkonden.
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Dien pilaar der jagers,
zijn feest gaan wij vieren
Mogt hij dan nu ook onze maat maar bestieren!!
Eet smaaklijk
drink vrolijk ter eere van hem
En geef door een glas aan mijn zegewensch klein!
Maar gij, zal men zeggen
gij zijt toch geen jager
Te zwaar zijt ge nog, voor eenvoudigen drager
Wat doet gij bij ons op het Sint Huberts-feest? —
Als of ik er nimmer was eerder geweest!! —
Mijn vers, o, mij dunkt, dat haalt wel ēēn lading ..
Of is het gerijmsel niet naar Uwe gading
O neem mij slechts aan
zoo als ik hier zit
En loof maar, dat ik op het eten niet vit!
En waarom zou ik met de jagers niet drinken?
Moet alles dan in eene jagersmaag zinken?
Och vrienden geloof mij, ge maakt me niet kwaad
Als gij mij een plaats geeft bij 't heerlijk gebraad!
En zal ik slechts biefstuk, ook dat zal ik prijzen
U zal 't alien door mijne gezondheid bewijzen —
En dan een glas wijn
wat zou het ook toch
Misschien op het volgende feest leef ik nog!
W. J. C. van Wijngaarden.
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Aan mijn vriend den heer H. G. Stokkers
Al wat deez aard den stervling biedt,
Dat voorspoed heet, ontijd U niet,
Van nu door heel Uw volgend leven;
Dat minstens nog wel dertig jaar,
Met vrouw en 't hoopvol kinderpaar,
U door den Here word' gegeven!
Zie met Uw brave echtgenoot
Uw lieve tweetal kind'ren groot
Gevestigd in de Maatschappije
Tot heil van staatsgebied en kerk;
Zij maken d' ouderdom U sterk,
En zijn Uw kroon en hoovaardij e !
En wat U zeker tegenlacht,
Beleef den bloei van Uw geslacht
In kind'ren uit Uw kroost geboren!
Ja, troetel die eens op Uw knie ēn;
Terwijl ze U vleiend kusjes bi ēn
En 't deftig Grootpapa doen hooren!
Komt G' eens aan d' eindpaal van het pad,
Dat Gij op aard te wand'len hadt,
Leg dan gerust Uw hoofd ter neder!
Hij die uw zonden droeg aan 't kruis,
Haalt U dan in Zijn eeuwig Huis,
Hereene U daar met d' Uwen weder
28 Jan. 1880

Op den i sten verjaardag van G. Stokkers
'k Weet niet jongen, wat G' ooit wordt,
Maar ziedaar, de eerste sport
Op den ladder van dit leven
Drukt Uw teedre voet vandaag!
En nu rijst bij ons de vraag:
Zal de heer er veel U geven?
't Antwoord laat zich wachten, kind
Maar door d' ouders teer bemind
Wordt gewis door hen gebeden:
Heer, behoed ons teeder pand
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Dat Uw milde Vaderhand,
Aan ons gaf, een jaar geleden
Heer, dat deez ons eerste spruit
Eenmaal ons de oogen sluit!
Geef hem zonder stooten, horten
Lang te leven, God en Heer,
Och verhoor ons, als weleer
Geef hem minstens tachtig sporten!
Bidden ouders zoo voor U
Kindlief, hoor mijn wensch ook nu
'k Wil die aan hun bee thans paren
Leef en groei voorspoedig op
Hijsch Uw oudren vreugd ten top
Schenk hun vele, blijde jaren!
Zijt als d'eerstgeboorne zoon
Steeds hun blijdschap en hun kroon
Dat op' U steeds mogen roemen
Zie, dan zeegnen zij dien dag
Toen hun oog het eerst U zag
Zie dan strooit ge hun pad met bloemen
Maar gij hoort niet, guitje, neen
En ziet altijd elders heen
Kam mijn wensch U niet bekoren?
'k Wacht dan tot gij grooter zijt
'k Vind U zeker dan bereid
Mij wat beter aan te hooren!
15 Mrt 73

Voor Gerhard Stokkers, oud 3 jaar
Kleine Gerhard, hoor eens even,
Wat ik voor U heb geschreven;
Luister goed, Beef mij gehoor
'k Lees het U verstaanbaar voor.
Oud zijt gij nu reeds drie jaren
Moge God Uw leven sparen
Tot ge drie maal dertig telt
Zonder dat U onspoed knelt
Blijf Uw Vaders poeselkindje
Van uw Moeder 't beste vrindje
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Door gehoorzaamheid en vlijt
Nu en heel uw j ongenstij d
Zijt g' eens 't jongenspak ontwassen
Dan is 't tijd om op te passen
Dat een elk als deeg'lijk man
Waarlijk op U roemen kan
En komt g' eenmaal tot de jaren
Dat het tijd wordt om te paren
Zoek u dan een deeglijk wijf
Rein van ziel en rank van lijf
Zorg dan dat die eed'le stamme
Van de Stokkers niet verlamme
Maar in eere blijve als nu
Gerhard, zie, dat wensch ik U

Op het 25 jarig jubile van den heer H. G. Stokkers
als Gemeente-Ontvanger van Rijssen. 2 Jan. 1877
-

Verhef nu fier het hoofd
sla vrij den blik in 't rond
Waar huist de ambtenaar, die men meer trouw beyond?
In 't doen wat eed en plicht hem hadden voorgeschreven?
Dan U vriend Stokkers, dien 't Uw lust is en Uw leven?
Een jubel rijz' omhoog! Reeds vijf en twintig jaar
Zijt Gij voor Rijssen's fonds een hechte steunpilaar!
Gij zorgt, dat elk ontvangt voor 't werk, op tijd, belooning
En toch zendt Gij geen angst in d' armelijke won'ng;
En kan Uw menschenmin nog steunen hier en daar
Dan ligt Uw eigen fonds voor d' armen broeder klaar.
Zoo wordt door Uw bestier het lasten dragen lichter
En wondere 't U niet, dat op dit feest de dichter
In naam, ja van zich zelf, maar ook als tolk der stad
U toewenscht: „Blijf lang 't hoofd van 't Danaiden vat.
(in de goede betekenis v/h woord)
Nu dichters taal hier rust, moet vriendentaal beginnen
Wat breng ik menigmaal de stonden mij te binnen
Dat Gij mijn helper waart in bangen oogenblik
Wat weerd' Uw goedheid vaak en angst en bangen schrik
Ver van mijn woning af, en deed weer blij mij leven
De zegen van den Heer wordt U daarvoor gegeven
Maar niet alleen aan U, neen in Uw huisgezin
Breng daar, weldadig God bestendig voorspoed in!
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Napolion I te Berlijn
Eens dat de stichter van het groote Rijnverbond zich te Berlijn beyond,
Zat hij met makker Rapp zijn „Vingt et un" te spelen;
't Geluk was altijd op zijn hand,
En weldra was zijn beurs gevuld tot aan den rand (Wat kan
hem kleine pasmunt schelen)
't Zijn stukken van vijf franc
Hij werpt ze 't venster uit,
En lacht, nu 't arme yolk zich neerwerpt op den buit.
Ei sprak hij, Rapp! de Pruis, dien ik heb overwonnen
Houd toch wel van Napoleonnen
Ja, van de Kleinen wel, sprak deze; maar den Grooten
Die zouden zij met vreugd een dolk in 't harte stooten.
1874.

Willem de 2e en de generaal Chassē
Toen op het Gorsels veld, de bloem van Ne ērlanclsch helden,
Voor, op de Citadel betoonde dapperheid,
Door 's Konings milde hand, een feestmaal was bereid,
Had 't volgend voorval plaats
dat waardig is te melden.
De grijze commandant
de waardige Chassē,
Liet defileren voor den Kroonprins (Willem II).
Toen nu dit werk was afgedaan
Kwam hij te paard naast zijnen Maarschalk staan.
En wilde op 't gegeven teeken
Den degen in de schede steken;
Maar oud, en stram van le ēn, en bevende van hand
Ging dat gedurig mis, hij gleed hem langs den rand.
En bij het ijdel pogen
Las men de gramschap in des veldheers dappre oogen! —
Niet boos, mijn Generaal! sprak minzaam 's konings zoon,
Uw zijdgeweer vergeet ook heden
Nog niet zijn glorierijk verleden!
Het diende U altijd trouw
is boosheid daarvoor 't loon?
't Gebrek waar het aan lijd
neemt 't altijd met zich mede.
't Gaat tienmaal liever uit
dan ēēnmaal in de schede! —
1872
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ALLEENSPRAAK VAN HEIN
Die drommeldagsche sommendag,
Ik wou dat ik hem nooit weer zag;
Dat altijd over breuken vragen
En dan met repetenten plagen!
Zie dat is toch maar nimmer mis
Of straf is dan mijn erfenis!
Ginds zie ik blij mijn makkers spelen,
Nu ik m' in school zit to verveelen!
En dat, omdat mijn kameraad
Van repetent wist en kwadraat
En ik? 'k zat met den mond vol tanden;
Met trage knieēn en slappe handen! —
„Hein, werkt na schooltijd!" sprak mijnheer,
„Ik dacht: dat 's 't oude liedje weer!
„Ginds zie ik Jan op 't puntje mikken!
Wat heeft die zaalge oogenblikken!
maar domme Piet
Die worp was goed
Dat gij toch Jan zijn doel niet ziet!
Hij wil den bal ter zijde raken,
Nu moet uw stok ook wending makers!
Piet, pak hem in de linkerhand,
Neem waar den slag van gindschen kant
Toe, d' afstand eerst goed opgenomen.
De slag zal van den Kerkmuur komen!
Maar neen! Piet is weer d' oude Piet
Zijn domheid die verlaat hem niet!
En nauw is 't edel spel begonnen
Of Jan heeft het met glans gewonnen.
Met mij kreeg hij dat nooit gedaan;
'k Wou ook in Pieters schoen niet staan,
maar zou 't wel domheid heeten?
Zoo dom!
Hij heeft toch nooit op straf gezeten!
Neen, neen, hij hoort niet tot het kaf!
Hij heeft steeds flink de sommen of !
Mijnheer hield zelfs niet op met prijzen
En dorst mij op Piet Leergraag wijzen!
'k Vat U, man!
Piet, mij tot voorbeeld?
Die tegen mij in 't spel niet kan
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Mij tot een voorbeeld in het leeren
dat kan verkeeren!
dat zal
Dat moet
'k Begrijp de heele zaak nu goed;
Piet let steeds op als 't wezen moet.
Aan 't spel is hem niet veel gelegen
Hij laat steeds 't zware 't zwaarste wegen. —
ik denk ook wel,
Zoo niet met mij
Maar denk te dikwijls aan het spel.
Het degelijke liet ik glippen.
'k Verzeil niet weer op zulke klippen!
Ik word met Juli dertien jaar
En diende toen op tijd ook klaar
'k Moet 't spel wat meerder ruste geven
En beter voor de toekomst leven!
Ook nu nog is mijn handlen dom!
Ik denk niet eens meer aan de som
Waardoor ik achter 't slot moest raken
Ik dacht niet eens om z' aftemaken —
Maar nu aan 't werk
voor 't glasraam heen
'k Hoor buiten niet
'k Hoor hier alleen
Straks als mijn taak is afgeweven
Wip ik nog naar de speelplaats, even;
Maan dan maar dan van nu voortaan
Op sommendag aan 't denken gaan
Met 't oor aan 's meesters lippen hangen.
Om ieder woord goed op te vangen.
'k Neem fluks als anderen de lei
En werk mij zelf weer in de rei
Waar 'k ongedacht was uitgegleden
Alloo! fiat
'k begin reeds heden!
Zoo sprak in eenzaamheid vriend Hein
En 't moet ons steeds tot vreugde zijn
Wij mogen blijde elk berigten: "
„Met lof vervult hij thans zijn pligten
En later is 't wat goed gegaan.
Met reeknen kwam hij boven aan
Hij wist de les in 't hoofd te prenten
En leerde breuk en repetenten!
--

1874.
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DE ZONDAG
Die Zondags werkt of loopt langs straat,
Die kies ik tot mijn makker niet!
Omdat de lieve God gebied,
Dat men dan werk en spelen laat.
Zes dagen heeft Hij ons gegeven
Een vraagt Hij er om Hem te leven!
Als God de zes voor zich eens nam
En ēēn den mensch tot werken gaf
Dan kon er geen minuut nog af
Wie of er om te vragen kwam!
Wat zou in achting hij vermindren
Die dan in 't werk ons wilde hindren!
Zoo mint de Hemelvader niet
De leeft, als gaf Hij geen gebod
De Heer is een regtvaardig God,
Die nimmer met zich spotten liet,
'k Werk daarom 's weeks naar wil en 'usten.
Maar 's Zondags laat ik d' arbeid rusten

--

1874
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VACANTIE
Zoo aanstonds krijgen wij vrij-af
Hoezee
Omdat men ons vacantie gaf
De school werd ook zoo dof, zoo duf
En wij van 't leeren o zoo suf
Zoo suf, zoo suf, zoo suf.
..

Wat werd in 't laatst de schoolbank hard
Het zwarte bord werd eens zoo zwart
De wandkaart danst' ons voor 't gezigt
En 't ligste werk kreeg zwaar gewigt.
0, Ja, o ja, o ja.

o ja

Het werd zoowaar ons droef en bang, och ja
Een uur viel ons een schooltijd lang
Wij juichen daarom blij van zin
Vacantietijd Uw aankomst in!
Och ja, och ja, och ja.
Nu lei en boek aan kant gezet
ziezoo
Alleen geleefd thans voor de pret
Wij kregen al den tijd geen straf
En schudden blij nu 't schoolstof af.
Ziezoo, ziezoo, ziezoo.

Komt, Haasje over
Bok sta vast! ho-ho.
Of, blinde man goed rond getast,
Of vlieger
hoepel
tol of bal
Om 't even, want het kleurt ons all.
Ho-ho, ho-ho, ho-ho.
Nu alle zorg aan kant gesteld
of ja
Naar buiten
naar het vrije veld
Hij hoort tot onze makkers niet
Die nu nog als een druiloor ziet
0 neen, o neen, o neen.
Heb nu voor buis of kiel geen zorg
Mamalief knort niet, ik ben borg
Zij weet wel dat aan 't jolig kind
Het buis en kiel een vijand vindt.

1874.
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o neen.

DE SNUGGERE MILICItN
Soldaten, in een garnizoen,
Die hebben zelden veel te doen,
Waarorn zij bij gemis van degelijker zaken
Elkander trachten te vermaken.
Wel loopt de smaakt uiteen, wijl dat niet anders kan
Bij somtijds zooveel duizend man!
Gelukkig daarom zij, die wijn en bierhuis mijden
En kleine jokkernij het liefst hun krachten wijden.
Helaas! die kroeg en herberg zoekt,
Die drinkt, en zwetst, en zweert, en vloekt,
Heeft bij de loting wel het droevigst lot getrokken;
Vaak meld 't gelui der torenklokken,
Dat d' een of d' ander zoon ter ne ēr daalt in het graf
Die reeds de schoonste hope gaf !
Daar treurt en klaagt en weent wel 't droevig ouderharte,
Maar juicht ook: „Niets deed hij dat oorzaak gaf tot smarte! -Zoo juichen gindsche ouders niet,
Die g' aan die ijzren kribbe ziet,
Waarop hun dierbaar kind, hun zoon is neergelegen, —
Eens was hij hun een steun en zegen
Nu is hij hun een vloek, beneden 't dier gedaald;
En zijn geweten als verstaald
Vloekt zijn geboortedag vloekt zelfs zijn God en ouders
En sterft met centnaarsschuld beladen, op de schouders
Daar treurt het dierbaar oudrenpaar
En volgt wanhopend 's jongelings baarl
Eens was hij hun zoo goed, hun hoop voor d' oude dagen;
Maar wat zij later van hem zagen
En hoorden, deed hun 't hart zoo angstig bonzend slaan
Goed was hij van hun weggegaan
Hun hope was ook steeds: goed zou hij wederkomen
Maar lust tot drank en spel heeft hun die hoop ontnomen
Gelukkig daarom de soldaat
Die vaster in de schoenen staat
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En liefst met jokkernij den tijd wenscht te verdrijven
Hij heeft 't geluk een mensch te blijven.
Ook grappig om te zien is soms 't onschuldig spel;
Zoo sprak er onlangs een: Zeg Jan durft gij dit wel?
Uw vlakke hand op tafel leggen en mij dagen
Om dan een flinken slag, zoo hard het kan, te wagen?
Ik niet, sprak deze, en zeg, durft gij?
••
Och ja, was 't antwoord; sla maar mij!
hij zou ter deeg hem Taken! —
Fluks was de hand gelegd
De slag deed wel de tafel kraken.
Maar deed de hand geen Teed de dader kromp van pijn
Hij sloeg zich zelf
kon 't anders zijn?
De hand des dagers was te vlug den slag ontweken
En 't tafelblad was hard
't is aan de hand gebleken!
Dit zag de lootling, snuggre Piet,
En dacht: „die grap vergeet ik niet!
'k Zal met die zelfde klucht mijn makker Hein traks toonen
Dat ook nog geest in mij kan woven!
Hij knort altoos met mij, en noemt mij ieders zot
En meent zich zelf een slimme rot;
Maar nu zal 'k door dit stuk hem krachtiglijk bewijzen
Dat er ook in mijn brein nog grappen kunnen rijzen. —
Nauw was het dagwerk afgedaan
Of Piet kwam bij zijn makker aan;
Kom Hein, sprak hij 't is frisch, gaan wij eens zamen wandlen
Ik heb iets met U te behandlen.
Wel graag, sprak Hein, maar zeg, wat hebt ge, goede vrind,
Wijl ik U zoo heel vrolijk vind??
Straks zult Gij 't weten, man!
en Piet lacht' in zijn vuistje
Straks
dacht hij lachend voort
maar dan, o wee uw
knuistjeI
Wat is dat buiten een gemis,
Dat er geen bank of tafel is,
Sprak Piet men kon dan toch met allerhande zaken
Zich onder 't wandelen vermaken!
Wat raaskalt gij nu weer ?Ja man! dat zult ge zien
Ja man, ge denkt me dom misschien,
Maa r stond een tafel hier, ik deed U dad'lijk merken
Dat ook in Pietjens brein wel grappen kunnen werken.
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Dan lei 'k mijn hand op tafel vast
En sprak: „Zijt gij een ferme gast,
ter deege raken?
ik waag 't er bij
Durft gij mij dan
En slaan dat mij de knokels kraken?
Zie vlak op mijn gezigt
Zoowaar, ik weet al raad!
Ziet gij dat nu mijn hand j e ligt.
Durft Gij nu? sla dan toe, mijn hand zult gij niet deeren
Ik zal U door een zwenk behendig afpareren!
Hein zuchtte en dacht: „word wijs door scha en schand
Misschien scherpt U deez' slag 't verstand,
Ik zal zoowaar ik leef, hem niet in 't minste sparen
Welligt dankt hij mij nog na jaren
Voor d' aangebragten slag op 't wezenloos gelaat,
Waar domheid op te lezen staat.
En met een forschen zwenk laat hij dan slag nu dalen
Op 't voorhoofd van zijn vriend, wiens oogen vonken stralen! —
Die slag, mij dunkt hij deed hem goed
Och zie, zijn dikke stompneus bloedt
En 't oordeel en 't begrip verme ēren!
dat zal hem wijsheid leeren
Het duizelt in zijn hoofd
En 't oordeel en begrip verme ēren
Maar laas! het was en bleef als steeds, dezelfde Piet,
Aan eigen domheid dacht hij niet!
't Kwam zegt hij omdat men hier tafel vindt noch banken.
Zie, anders hadt G' Uw hand bezeerd op harde planken.
1874.
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EEN ECHTE HOLLANDSCHE JONGEN
Die 's zomers klaagt: „wat is het warm",
En 's winters: „och hoe koud"
Die blijft aan levensvreugde arm,
Al wordt hij nog zoo oud!

Hij hoort tot mijne makkers niet;
Ik vrees geen heete zon;
Een weinig dorst baart geen verdriet,
En 'k weet een heldre bron!
En wordt het 's avonds minder heet,
('k Ben nog een Batavier)
En voel ik, dat ik minder zweet,
Dan zoek ik de rivier!
Dan is de eend mij niet te vlug,
'k Dring door de golfjes heen,
Soms op den buik, soms op den rug
Zoo goed als ergens 66n!
Reeds vroeg sprak Vader: „HeintjF:, hoor
Hebt gij in zwemmen lust,
'k Geef gaarne U verlof daarvoor,
Ga, leer dat maar gerust!

Doch zorg, dat gij de diepte mijdt,
En ga ook nooit alleen;
Dit werk, het eischt voorzigtigheid.
De dood loert om U heen!
Het water vroeg reeds menig kind
Dat wijzen raad vergat,
Die 't leven lieft,
zijne ouders mint,
Is niet te wild in 't nat!
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Op boomen klautren, mag niet zijn,
Onthoud dit streng bevel;
Maar zwemmen lieven, besten Hein,
Zie, dat wil Vader wēl!
Hoe menig moedig zeeman vond
In 't woedend nat den dood,
Wij 1 hij het zwemmen niet verstond
Als 't water hem omsloot.
En menig drenkling
werd hij niet,
Door d' edle kunst gered?
Als kracht en hope hem verliet,
Er door aan land gezet? —
Dus, zwemmen, jongens 'k raad het aan,
Wie dat niet leeren wou!
Laat 't klautren in de boomen staan;
Dat baart slechts naberouw! —
En komt de Winter in het land
Dan zit ik niet bij 't vuur.
Met pook of aschschop in de hand
Ik heb in huis geen duurl
'k Ben geen Jan Hen, die beeft en trilt
Als 't glas zoo heerlijk bloemt,
Een trekplant die van koude rilt,
Heeft men mij nooit genoemd!
Jaag 'k in de Lent op vink of spreeuw
Of op de grauwe musch,
Nu bagger ik mij in den sneeuw,
Als een geboren Rus!
Straks dragen wij dien sneeuw bijeen:
Mijn makkers helpen mij,
Krimpt ginds van Kou Jan Hen in een,
Zie, wij zijn warm en blij!
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De sneeuwman is weldra gereed
Versierd met snor en baard;
een hoofd dat zweet,
Een natte voet
Dat is hij ons wel waard!
Nu op een afstand, jongens 't Sal
Druk vast den kouden bal,
schenkt geen gena
Mikt goed, en werpt
Tot 't beeld verbrokk'len zal!
Hoezee, hoezee!
Daar tuimelt hij
Het hoofd ligt aan den voet!
Nu vlug naar huffs naar bed komt me ē
Des Winters slaapt men goed!
En morgen
als de zon weer straalt
Wacht ons een grooter pret;
Voor goed is 't water dan verstaald,
Heeft 't ijs zich vastgezet!
Dan binden wij de ijzers aan
En met een vluggen zwier,
Berijden wij de gladde baan,
Soms uren ver van hier!
Voorzigtigheid moet me ē op reis,
Want die te veel zich waagt,
Heeft zich en schaatsen en het ijs,
Helaas te vaak beklaagd!
Zoo leef ik, en ik ben gezond,
't Klimaat? het deert mij niet!
'k Zwerf 's zomers blij de bosschen rond
En 's winters 't stalen vliet!
Maar wat ik doe ik ken mijn pligt;
Mijn taak moet eerst volbragt;
Eerst is het al door mij verrigt,
Waarop de meester wacht!
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Men moet niet zeggen, dat het spel
Mijn boekenkast verdringt;
Het noodigst eerst en dan mag wel
Wat niet zoo zwaar ons wringt.
en de tikker daar
Zoo doe ik
neen,
Veroordeelt mij niet
Zoo rustig ik m'er voel, zoo klaar,
Dat wensch ik iedereen,
26 Mei.
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DE NEDERLANDSCHE JONGEN
aan den Koning op Hoogst De.rzelf.r verjaardag

Nog als voor ruim twee honderd jaar,
Toer. d' eerste Oranje viel voor haardste ē en altaar;
Nog even moedig, even trouw
Schraagt zijn geslacht ons staatsgebouw!
Nog heeft het Neērland lief, gelijk het plagt voor dezen:
Mijn Koning! Gij, ook Gij wilt alles voor ons wezen!
Geraakten wij in leed en nood;
Gij zoudt de eerste zijn die ons ter hulpe schoot;
Met Vaders deugd en heldenmoed,
Als echte telg uit Nassau's bloed!
Gij hielpt het veege yolk, al zoudt g' al Jan den Ouden
In plaats van Vorstendisch, een bete broods slechts houder
God dank, het zwaard rust in de sche ē
En 't vaderland het bloeit bij d' algemeenen vre ē.
Mogt dat geluk voortdurend zijn!
Gedempt voor eeuwig d' oorlogsmijn!
Doch dondert weer 't kanon, wil ons de vijand nad'ren
Dan volgt Gij 't roemrijk spoor
het voelspoor Uwer
Vad'ren!
Dan deelt Gij met ons lief en leed,
Met mannenmoed en trouw die van geen wanklen weet
Dan staat Gij onverwrikbaar pal;
En sneuvelt op den laatsten wal
En daagt den Worger in, omhelst hem zonder beven,
Eer Gij den ondergang van Neērland wilt beleven!
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O Willem! Gij zijt onze roem,
En Trotsch! 'k gevoel mij groot, als 'k U mijn koning noem
En knielend klimt deez bee omhoog:
„God, nu Uw goedheid U bewoog
Hem weer een jaar voor 't land en voor zijn yolk te sparen
God, schenk hem na dit jaar, een reeks van blijde jaren.
Febr. 73.

Dezelfde op het Zilvren Jubilé
12 Mei 1874
Gewis, er was gebeden,
Om 't zilvren feest van heden,
Door 't allertrouwste yolk der aard!
't Gebed vond gunstig' ooren;
De hemel wilde hooren;
En, Sire! Uw leven werd gespaard!
Straks, na het hoogtijd vieren,
En 't blijde wimpelzwieren
(Oranje wordt ons nooit te oud)
Wordt meer de kniē gebogen
En stijgt de bee ten hoogen:
„O God! Schenk hem het feest van goud! —
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GEACHTE VRIEND
(op den 80 jarigen verjaardag van ,74. Smeijers Zuna)
-

De Godsman Mozes heeft het reeds verkondigd:
De mensch, die sterft omdat hij heeft gezondigd,
Een eindpaal heeft de Heer hier aan den mensch gesteld,
Dien overschrijdt hij niet
eens wordt hij neergeveld.
Maar kenlijk is het onderscheid in jaren:
Deez' gaat vroeg heen
dien wil de Hemel sparen
Tot zeventig en tachtig
Ja nog meer —
Wij weten niet het eind
dit weet alleen de Heer.
Uw jaren. dierbre Vriend, wat zijn ze hoog gestegen!
Ja, wat beleeft Ge niet op dezen dag een zegen.
God rekt uw levensdraad tot aan de tachtig jaar,
En regt van lijf en le ēn, staat Gals een eik nog daar.
Geen lichaamspijn of smart mocht uwe leden krommen
Tot liefde voor den Heer mocht wel uw ziel verstommen
En is 't do wil van God, dat gij nog langer leeft,
Dat Gij dan van voortaan aan Hem uw leven geeft.
Wat onderscheidt toch U dan Godlijke genade?
Ga dan, mijn lieve Vriend, ga met het Woord te rade,
Leer levera. voor het Heil door Jezus bloed bereid,
Opdat ge eens lid moogt zijn der eeuwge Zaligheid.
Wil nu feestvierend man, o, wil nu in het midden
Der uwen tot uw God om Zijnen zegen bidden.
Dat Hij uw ouden dag bevrijd' van leed en pijn
Maar dat Hij bovenal steeds Uwe God wil zijn.
Bid om den Heil'gen Geest
wil op den Godmensch staren,
En wijd u aan Zijn dienst de reste uwer jaren
Zijn Uwe schulden veel en Uwe zonden groot
En vreest gij dus met re ēn den naderenden dood,
0, vlugt naar Golgotha, aanschouwd den grooten Lijder,
Hij wil uw Jezus zijn, uw Christus, uw Bevrijder.
De zoenbrief van uw schuld is aan dat Kruis gehecht
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De mond der Waarheid, vriend, die heeft het zelf gezegd.
Wij hebben 't Feest gevierd, dat Hij voor d'uitverkoornen,
Uit eene vrome Maagd in armoe werd geboren.
Zoo maakte Hij hen rijk, die hier in Hem gelooven
Wees, vriend, van hunner een, zoo juicht gij dan hier boven.
Zoo beeft uw ziele niet voor dood of donker graf
Gij legt het ligchaam wel, maar d'Eeuwigheid niet af.
W. J. C. van Wijngaarden.

AAN EEN VRIEND
Wanneer u God het leven spaart,
Dan hoop ik dat ge een schat vergaart,
Die eenmaal in het Eeuwig Leven,
U zal een dubble rente geven.
Die schat is, dat gij Jezus kept!
Dus vroeg uw hart tot Hem gewend
Op Hem gehoopt! Al komen zorgen,
Gij zijt dan veilig en geborgen.
Wanneer u God het leven spaart,
Denk vaak dan: 'k heb een vriend op aard,
Die lag 't aan hem, m' op 's levens paden,
Met wat ik wensch zou overladen.
Een vriend schrijft U di.t albumlied
En roept u toe: vergeet mij niet.
Wil vaak deez' hartewensch herlezen
Van hem die altoos graag Uw vriend wil wezen.
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Verlaten Schaapskooi, treur niet meer,
Een Lofzang liever aan den Heer,
Die u een Leeraar weer wou geven.
Kom, gaan wij met vernieuwden zin,
Van nu voortaan Gods woning in.
Dāār vormen w'ons voor beter leven.
Maar eerst een welkomstgroet aan hem,
Die op het hooren onzer stem,
Zich gaat in liefde aan ons verbinden.
Verliet hij trouwe vrienden, ja?
Dan moge hij er hier weldra,
Voor ginder ēēn
tien wedervinden!
Een ieder onzer voelt aan 't hart,
Uw gaan van ginds, het baard' u smart,
Om banden, die gij los moest scheuren.
Een vriendenrij, zeer hoog geacht,
Een graf, dat gij Uw kindren bracht,
Was stof tot vreugd - en - stof tot treuren!
En toch, gij volgdet onze stem.
't Geloovig oog sloegt gij op Hem,
Den Wijzen, den Algoeden Vader,
Reeds jaren lang door U verkond,
Bij wien gij troost en hulp steeds vondt
Gij gingt tot Hem
Hij werd uw Rader.
En toen Hij tot U sprak: Ga heen,
Laat gindsche kudde niet alleen,
Toen liet gij vreugd en droefheid achter
En kwaamt tot ons
Och, zij 't van duurl
Blijf jaren, om op Sion's muur
Als Gods dienaar een trouwe wachter.
Zijt driemaal welkom, waardig heer,
Gods zegen dale op U neer.
Zijt welkom, welkom in ons midden
Breek nooit den saamgesnoerden band,
Laat elk van ons van 's Heeren hand
Dit als een gunst en zegen bidden.
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En dat ge 't kroost, dat God U liet,
Als braven eens volwassen ziet,
Tot steunsels Uwer oude dagen,
Is onze hoop en ons gebed.
0, God, die op ons bidden let,
Och, poor ons smeeken en ons vragen.
Och, stond het in Uw Raadsbesluit:
Deez' Leeraar trekke niet weer uit,
Maar blijve steeds in deez' Gemeente!
Dan danken wij Uw Geest, o, God.
En sieren om ons heilrijk lot,
Met zerk en schrift eens zijn gebeente.

Welkom! waardige gezan gen 1
Gij waart steeds mijn groot verlangen;
Want, bij echten Christenzin,
Houdt gij keur van spijzen in!
Hoe aanloklijk zijn Uw tonen!
Moogt gij eeuwig blijven wonen
Waar men tot Gods eer verg āart
Stem en hart to zamen paart!
Geeft aan 't heilbegeerig harte
Hemelvreugde! troost in smarte!
Leidt het op het regte spoor,
Eene dwaze wereld door!
Hoe ook zoogenaamde wijzen,
U met lagen nijd misprijzen,
Eeuwig daagt uw gloriezon,
Door het Lam dat overwonl
Mocht de Heer der Kerke geven,
Dat ik naar Uw Leer mogt leven!
Dan brengt gij me aan Uw hand
Eens in beter Vaderland.
143

AAN G. SECKEL
bij zijn vertrek naar Nijkerk bij het aanbieden van een Bijbel

'k Zag er naar den Hemel gaan,
'k Zag er naar den Heiland vluchten,
Die, hoe zwaar met schuld bel āan,
Niet meer voor Gods oordeel duchten.
En wien hunner 'k heb gehoord
Hun geloof was door het Woord.
Laat dan valsche wetenschap
U dit kleinood nooit ontrooven!
Vriend, het voert van stap tot stap,
U tot Jezus, U naar Boven.
Zij dit Boek de vriendschapsband
Onzer tot in 't Vaderland.

TOAST OP 'S KONINGS VERJAARDAG
19 Februari 1876

Wees als „de Zwijger" in den raad.
Voed nooit als Maurits sectenhaat.
Wacht U, mijn Vorst, voor zulk een strik;
Heb meet van Hendrik Frederik!
Toon nooit een hoofd als Willem II,
Sticht liever bij partijschap vree.
Wees groot als Willem van Brittanje,
Die fiere Telg van 't Huis Oranje,
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„'t Hoes van de Meyers an n Smitneane”

"n

Skeeld met 't oale Stadhoes en

n

Hoareane"

En dat Uw hand ons land bestier
Als d'edele, brave Willem IV.
Dat steeds Uw kroon bevestigd blijv'
Ontvang nooit smaad als Willem V.
Wees als eens Koning Willem I,
De lust, de vreugd, van iedereen!
In 't vuur als Koning Willem II,
En zacht als hij bij lieven vree,
Doch stier Uw Rijk met vaste hand;
Uw beelt'nis siere muur en wand;
Elks hart sla voor U lichterlaaije,
Mijn dierb're Koning
zie daar ga jet

OP HET AFSTERVEN
van den WeIE. Heer (Dr.) W. van Barneveld
Hij is geweest, die trouwe Vriend in nood;
Die, pijnde ziekte of smart, gulhartig bijstand bood.
Hij is geweest, die moedige bestrijder
Des doods bij menig bijna stervend lijder!
Hij is geweest! Zijn plaats zal ledig staan
En 't geen ons rest weidra ter donk're groeve gaan.
Geweest? 0, neen, hij ging, om weder te herleven
Daar, waar geen leed meer huist, geen smarte ooit doet beven
Waar hem vergolden wordt 't geen hij voor anderen deed,
Bij het verzachten van den druk en 't lenigen van 't leed.
Staar hem niet angstig na, geliefden, bij 't veischeiden
'k Geloof, zijn Go6l wou ook hem een plaats bereiden
In 't zalig Hemeloord, want hij kwam tot zijn God
Zooals hij komen moest, als zondaar, die zijn lot,
Op Jezus schoud'ren wierp. Zwak in zich zelf, maar krachtig
Gerugsteund door het Kruis van zijnen God almachtig!
Hij droeg den Heer in 't hart, zeer zelden op de lippen
Bij 't struik'len op den weg en 't stranden op de klippen
neen, nooit in eigen kracht,
Der zonr^e,. En vond hulp
Maar wel in 't offer eens op Golgotha gebracht!
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Wat gij van hem niet weet, mocht ik van hem ervaren.
'k Heb menig schemeruur in 't laatste zijner jaren
Zoo blijde doorgebracht, wanneer hij tot mij kwam,
En ik van zijn geloof en zondeschuld vernam!
Hoe hij zijn achtbaar hoofd deemoedig wilde buigen
En van zijn zonde en schuld voor Jezus ging getuigen
Maar ook, hoe hij het hoofd weer blijde opwaarts hief
En sprak: „Zie, ik gevoel 't, nog heeft mij Jezus lief!"
Trompetten deed hij niet en niet aan iedereen
Vertoonde hij den gloed, die in zijn binnenst scheen.
Zelfs kwam mijn dierbre vrouw soms onverwachts eens
binnen
Dan wist zijn helder brein iets anders te verzinnen.
Maar toch in 't laatst ontzag hij ook voor haar zich niet
En toen ook sprak hij haar van 's christens blij verschiet.
Wat is toen menig uur stil blijde heengegleden
In 't binnenst van ons hart werd zekerlijk gebeden.
Wij roeŗr;len het Geloof; betreurden ons te kort,
Erkenden blij de leer, dat niemand zalig wordt,
Dan door het Kruis alleen en Jezus bitter lijden
En durfden door 't geloof versterkt den dood verbeiden.
Welnu, zoo leefde hij. Zou hij dan bij zijn sterven
De kroon der reine deugd door Jezus niet verwerven?
Wie weet, hetgeen hij sprak, en gij niet meer verstondt
Wie weet of dat geen plaats voor 't heilig altaar vond
Ja, afgestorven Vriend, als g'ons, uit hooger sfeeren,
Nog met dat goedig oog ons wilt een blik vereeren,
Zie ons met hoop in 't hart dan bij uw groeve staan,
Om eenmaal ook als gij den Hemel in te gaan.
Vergeef me, wat gij nooit aan andren woudt vertrouwen,
Dat ik het aan uw vrouw en kind'ren ging ontvouwen.
Ik was het duur verplicht aan uw gedachtenis
En ook aan Jezus, die voor u gestorven is.
En nu, gij die daar treurt, treur vrij om Man en Vader
Maar ook kom door zijn dood het zalig leven nader.
Opdat, wanneer uw uur ook zeker eens zal slaan,
Gij met hem weer vereend voor Jezus Troon moogt staan.

W. v. Barneveld, geneesheer te R. van 1826-1873.
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OP DEN 40sten VERJAARDAG VAN MEVR.
CLINGE DOORENBOS — geb. Eylerts de Haan
Een Engeltje stond daar in 't gouden Paleis!
Het scherpte zijn wiekjes
het wilde op reis
Met oorlof van Jezus, zijn Konirig!
Straks klapwiekt het vroolijk den Hemelboog rond,
Totdat het opnieuw voor Heer Jezus weer stond,
Die op haar gebed naar de aarde haar zond
Naar Ouders en aardsche bewoning!
De dag, c}, was kort, dat de zon haar bescheen
Nauw was ze gekomen of ging graag weer heen,
Spijt tranen van Moeder en Vader!
De aard was te eng voor het schreiende kind
En hoe ook gekoesterd, getroeteld, bemind,
Zoo vlug als de hinde, zoo snel als de wind,
Kwam 't telkens de Hemelstad nader!
En Engeltjes kwamen om 't wiegje toen staan,
En deden 't nieuw Zusje de vleugeltjes aan
En vlogen er mee van de wereld;
En brachfen het juichend voor Jezus zijn Troon,
En Hij, de Verlosser, de Eenige Zoon,
Omhelsde het wichtje en zoende haar koon
En schonk haar een kleed-rijk bepereld!
De Ouders? 0 zeker, beweenden het kind;
zoo innig bemind;
Zij hadden 't gekoesterd
't Was ooit voor geen schatten te krijgen. —
Maar als ze van hier naar Heer Jezus zal gaan
Dan geeft men zijn schat
ook al welt er een traan,
Dan blijft men niet mokkend bij 't grafkuiltje staan
Dan weet men den Heere te zwijgen.
Dan weet men
maar 'k ga naar mijn Engel weer heen,
Zij liet nu op aarde haar Ouders alleen,
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Maar mocht ze soms vriend'lijk omzweven.
Ook nu had zij oorlof
want Moeder gaf feest,
Deez' was veertig jaar reeds op aarde geweest,
En voelde 't zoo innig
haar kostlijke geest,
Die smachtte naar 't Hemelsche leven!
Z' ontving dus als boodschap van Jezus haar Heer:
„Uw Moeder, mijn Cherub, die min ik ook weer,
Want vast blijft zij in Mij gelooven!
Maar zeg haar, dat zij zich niet haaste, o neen!
Ik ken 't juiste uur en den tijd
Ik alleen —
En ook, zij heeft plichten nog ginder beneen,
Op tijd komt ze bij Mij bier Boven!"
Nu schoot het blij Cherub j e vleugelen aan,
Doorvloog in ēēn oogwenk d'onmeetbare baan,
En vond reeds haar Ouders ter ruste!
Dra zet zich het wicht op het hoofdpeluw neer;
Omarmde, onvoelbaar die dierbaren teer;
En aaide de Moeder om 't voorhoofd dan weer,
Terwijl zij ze beide dan kuste!
„'k Ging vroeg van u heen, maar hoor u steeds toe
En voor U to bidden dat word ik nooit moe;
En Jezus is steeds vol erbarmen.
Zoo bad ik Hem gister met 't oog op uw feest
Och schenkt mijne Moeder den Heiligen Geest
Maak telkens haar beter dan z' ooit is geweest,
Dat ik voor Uw Troon haar omarme!"
Ook fluistert het Moeder deez' taal nog in 't oor:
„Ik bad tot Heer Jezus en vond dra gehoor;
'k Vroeg aardschen en Hemelschen Zegen.
Voor U en voor Vader, voor Zusjes en Broer,
Aan d'Eeuwigen Stuurman van 't Eeuwige roer.
En Hij, die op aard reeds de duiv'len bezwoer
Sprak: „Onheil zij niet op haar wegen!"
„Dus treed nu maar blij op uw loopbane voort;
En zijt gij genaderd aan 't Zalige oord;

148

Dan zweef ik blijmoedig u tegen!
Dan haal ik u zingend en juichend in 't Hof;
Dan zingen wij samen voor Jezus een Lof
Veel schooner dan hier
want och, hier zingt men dof
En prijzen den Heer in Zijn wegen!
Groet alien, die ik in het bloed eens bestond;
Toen ik mij op aarde nog bij u beyond;
De Groot-Ma's en Broeder en Zusjes!
Zeg dat ik ze alien bij Jezus verwacht
Met u en met Vader
met heel ons geslacht;
En nu, lieve Ouders! Vaartwel, goeden nacht!
Geeft ieder van mij duizend kusjes!"
Dec. 1877.

AAN Ds. CLINGE DOORENBOS
bij zijn vertrek naar 11% dardenburg—Neerijnen

De pastorie was mij een lustwarande
De komst bij u was immer mij een feest.
En nu? 'k herhaal ze, maar met dien verstande,
Ik go er w ēl
maar 'k kom er in den geest!
Uw gaan baart smart, doch 't zijn des Heeren wegen
Hij sprak! en gij? gehoorzaam, volgt die stem!
Waar ge u bevindt, ik wensch u Zijnen zegen
Vindt, wat er ooit gebeure
een steun in Hem! —
En mochten we ons op aard niet meer aanschouwen
Vergeten wij elkander daarom niet!
't Zij, dat w' in Geest vereend de handen vouwen,
Of Zijnen lof doen hooren in een lied.
Geen afstand kan dan ooit ten hinder wezen
Voor de verwantschap aan den Heil'gen Geest
En nog
als wij in Hooger zijn verrezen,
Is 't zoet, dat wij hier vrienden zijn geweest.
Hoe ver van U
toch blijf ik aan U denken
Die menig bloem hebt op mijn pad gestrooid
Die menig blijk van vriendschap mij woudt schenken
Waar Gij ook zijt
mijn hart vergeet u nooit!
19 Mrt 1878.
J. P. Ph. Clinge Doorenbos, pred. te R. 1873-1878.
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Vincent's vri-je-ri-je en trou-we-ri-je

'k Heb het plan, in twee bedrijven
U heden te beschrijven,
Mijn buurmans vrij erij ;
Zijn trouwen later ook daarbij
Hij was zoo braaf; reeds bijna zestig jaren
Had hij bij zijn Mama zich toegelegd op 't sparen
Al had hij honderd maal daartoe gelegenheid,
Men zag hem in geen kroeg, zelfs in geen societeit
Alleen had hij zoo zijn manieren,
Die hij geweldig bot liet vieren:
't Was pruimen van tabak en schreeuwen dat het kraakte
En stooten aan zijn pet, zoodat z' op zijde raakte;
En schoon hij wel een wicht graag zag in 't lieve oog,
Tot trouwen was er geen, die hem daartoe bewoog,
Zoolang zijn Ma er was, maar was die eens ter ziele
Dan is, sprak hij, een maagd het eerst waarvoor ik kniele!
En schoon hij bij Moe's lijk reeds telde zestig jaar —
Hij voelde voor den trouw zich, zei hij „kant en klaar"
Zeg, vroeg hij menigmaal aan vele trouwe vrinden
Zeg, weet gij hier of daar geen meid voor mij te vinden?
Ik ben geheel alleen, ik moet in den echten štaat,
'k Weet met mijn lossen tijd, zoowaar ik leef, geen raad.
Toen sprak een vriend tot hem: „kom, ga eens met mij mede,
Ik ken een zedig wicht in 't vriendelijk dorpje Neede.
Een wicht van veertig jaar en vijf of daaromtrent:
Hoezee! wat blij verschiet voor onzen H. Vincent
Mijn goede buurman ging en toen hij weer mocht komen
Heeft hij mij dadelijk in zijn geheim genomen.
De zaak
o, stond zoo schoon
Geertruida wou 't wel doen,
Reeds, zei hij, gaf ik haar, al meen'gen lekk'ren zoen
Och buurtje, 't is zoowaar, het is een meid der meiden!
Zit men eens aan haar zij, hoe moeilijk valt dan 't scheiden.
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'k Ga Neesche kermis weer en breng dan 't jawoord mee,
En binnen eene maand is bruiloft hier ter steel
De tijd vliegt spoedig om
de kermis is gekomen
in een chais genomen.
plaats
Vincent
En deftig heeft
kwam schreijend weer terug,
Ja, hoopvol reed hij heen
Hij had zich zelf bereid, helaas een ezelsbrug!
Wat ziet mijn oog daar komen van den Schild?

Wat ziet hij wild!
Het is mijn buur
Wat is hij bleek! Wat naar figuur
Maakt toch mijn buur!
Hij springt in huis, ik volg hem na
En waarlij k, ja
Ik zie de tranen in zijn oogen
En 'k word, 't is op mijn woord, 'k word met den man bewogen!
Ik spreek hem aan: „Hoe is het nu?
Wat scheelt toch U ? —
dan nog neet rāon?
V. „Kui dat, kui dat
Het is met Truuken glad-e -dāon.
'k Dreunk met Ten Hoopen, da's wal waor
En betjen al te volle klāor.
Maēr 't was op 't maark, wat zeg dat dan?
Dan dut het jóó zo mennig man!
Maēr 't zi -j, woer 't zi -j
Zee in 't prieel verweet ze 't mi -j
En zēē : „as 't wāor is wat de leu van ow gāot prāotQn
Dan meuk met ow 't vri-jen en ook 't trouwen lāoten
Zeg op! wat zegget de leu dan, leeve ki-ind?
„Dai meestentieds bezoppen zi-int!"
Nou, zaēk, dāor kui gerus n āo vrāogen
Zee legget mi -j hier Mogen;
'k Venemmet al
Maēr Truu, as ik geleuve de praot dee van ow geet,
Zoowāor zi-ink Hein Vincent, 'k nam ow mien la ēven neet?
Nou zaē zee dow wier: „Wat g āot ze van mi-j zeuren?
Too, laotet mi-j dat ees, mien leeve Heintje heuren
Dow zaē 'k: „De Jakemiene bi-j ons, ma ēr ze hef nen grooten
bek
Zeg: Tweemāol zi-j in 't j āor fināol, jao stapelgek!"
Zee zaē : „'t Is good, da 'k 't weete man,
Now kuump van 't trouwen nikkes van
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Kom, lāo 'k vuur 't leste de haand ow been
Ik wil in Riessen fleet vuur gek worn annezeen!"
Nu kon de goede man zich nauwlijks meer uiten
Hij snikte weer opnieuw
zijn tranen waren tuiten
Ik zweeg
Tot hij zijn spraakvermogen wederkreeg.
Weldra, maar 't ging met horten en met stooten
Heeft deze tale nog zijn droeven mond ontsloten:
„Vuur 't leste, gistren āovent 'k lae al in 't leddekaant,
Kwam zee toch nog bi -j mi -j en gaf mi -j eur haand
Jae, zāe ze, j āe Vincēēnt, 't vaalt meuilik vuur ons beiden
Um zoo, op zo'n manier van een te meuten scheiden
Māer 't is zoo, as het is-too hoolt tr mi -j nog ees an
Ik hebbe ow toch zoo leef, mien leeve, beste man!
Dou lēē ze, um mien leed te sussen
De haand nog
zee, zoo oonder 't kussen
En buurde mi -j den kop ees op.
En 't was nen lekkren
't was de leste keer!
Wi -j kusset now mekaar neet weer!
Māer ēēn heft 't mi -j e -dreit-j6 geef ik 't yolk geheur
Dan is dat oonz Benades, mien eegen vleischluk breur
Māer op miene duite hoof-e -neet te bouwen
Want wisse en zēēker, ik wil trouwen!
Ik zin nog neet oet 't vēēld e -slagen,
••
Hee kan mien aoveral toch niet verjagen

Een tijdperk is weer voortgesneld;
En onze vriend werd door geen droefheid meer gekweld
Ja vrienden, wonder als het in de wereld gaat,
Zijn liefde was verkeerd in haat!
Eens toen ik les gaf in zijn huis,
Kwam hij van uit den tuin
ik zag wel 't was niet pluis
Want zie, met een gefronst gelaat,
Ging hij al schrijvend over straat.
Hij wenkte mij en sprak ..Hej al - e -dāon?
Aans lāotet de nichjes toch m āer g āon;
Ij meut schā erteekens zetn in dit mien faarm gedicht
Da's vuur dat Neesche, vaalsche wicht
En toen ik zat,
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Nam hij het blad,
En las: „O, valsch Truike ten Cate,
Hoe heb je me kunnen verlaten
En heb me gebracht in de pijn
Moest ik dan uw minnaar niet zijn?
„Stille", zēē de deensmaagd, dāor keump den doomni-j an
V. „Da 's gin nood, da's krek mien man"
Nou begin ik van vuurtn wier an.
Dag doomeni-j
Gāot zittn en heurt ees effentjes n āo mi-j
0, valsche Truike ten Cate, enz.
Wat keek den doomeni-j van oonder den steek!
En wat kneep-e-zich op den aarm in 'n jas.
Dat deg aaltied asse good te passe was!
„Wel, broeder, ik sta over je dichtkunst verlegen
Hoe hebt ge 't toch bij elkander gekregen?"
Bi-j mekaor
bi-j mekaor,
In 'n hof begunn, bi-j Harremeijers was 't al klaor
Allo meister, zet in nou de scheiteekens
En deerne doo i-j eur trummelken vol steeken
Net ak vuur de nichjes van eur hebbe met e-brag;
En daor het dich dan op en dan maer gen nach
Het trommeltje en 't manuscript zijn opgemarcheerd,
En Vincent tot het gewone leven wedergekeerd.

'n Tijdlang daarna is hij bij mij gekomen,
Hij had vernomen
Dat te Almelo woonde een maget fijn
En dat zou de zijne zijn!
Hij er op los, en waarlijk waar,
De gelukkige was in een oogwenk weer klaar.
Zij was vroeger 'n dienstbare te Amsterdam,
Die nu ruste nam
En van haar duitjes leefde.
Haar laatste Mevrouw,
Had haar voor vlijt en trouw
Een legaat extra gegeven
Waarvan zij alleen parmantig kon leven
Om te trouwen had ze geen plan
zij dacht er niet an.
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Ook waren er reeds 52 zonnen over haar hoofd gegaan
En nog mocht ze als maagd onder 't menschdom staan
Maar zie, mijn buurman, gerokt en gesteveld,
Had haar oog beneveld,
Vroeger sprak ze gedurig van dood en van graf
Nu wierp ze die dingen verre van haar af
Zoodat ze hem al aanstonds het jawoord gaf.
De geboden waren ten einde, de broedwagen gereden
En weldra waren de vrienden bij Vincent binnengetreden
Stel u voor den raad, en de burgemeester die aan 't hoofd staat.
Met zijn klerk,
Die straks zal doen het ceremoniewerk —
En dan de kerkeraad
aan 't hoofd den Dominee
En de koster, alsmede eenige vrienden uit deze stee.
Waar we al spoedig onze plaatsen innamen
Wij kwamen in 't huis te zamen,
Waaronder ik
Bruidegom en Bruid waren reeds gezeten,
En o, hoe vriendlijk, dat ze ons welkom heetten!
Dra begon het gezeur van rechten en plichten in 't huwelijk
En het jonge paar gaf daaronder menig blijk,
Dat ze aangedaan waren
Nu, 't was ook treffend voor grijze haren!
Hij hield den hoed op, 't Is waarheid, wat ik zeg;
Bij de dankzegging van Dominee, lei hij hem eerst weg
Na de regten en plichten vroeg de Burgervader:
„Vincent, Zijt ge met Hendrika Wessels content?
Neemt ge ze aan als vrouw en belooft gij haar trouw?.
V. „Dat zok dēēnkn; ik hebbe gin berouw!
En gij, Hendrika Wessels, is het je wil,
(Och, Vincent zit toch stil)
Is het je wil Vincent te nemen en trouw te blijven
Dan zal de klerk de acte schrijven!
Zij zeide bedeesd met pieperig stemmetje
i-ja
„Zie zoo, zei hij, non zeenste vuur eeuwig miene Ka;
Now durf ik den aarm um di-j hen slaon
Al gung de konnink d' er ook bi-j staon
En toen aan 't zoenen. Ja 't had een aard
Er werd geen kant of muts gespaard!
Uum, och, Vin
uum
och
uum Vin-Vincent
Wat bin
uum
ben je toch 'm 'n aardige vent
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Schei toch uit mijn muts lijdt last!
Ik heb geen schoonen meer in de kast!
V. „Ikke wa
ik hē der nog wal honderd liggen
Al heetet ze mi -j den biggen!
„Ja, maar een muts van jou, och, och,
Waar dwalen je zinnen toch?
van mien mooder zek ti-j
Nee neet van mi -j
„Maar vrienden, sprak toen Dominee
Zoo
Ik mag toch ook nog een woordje mee
doen? is niet waar? „Goat ow gaank
Maer maket het neet al te laank!
En nu kwamen er woorden,
Die juist bij de plechtigheid behoorden!

De bruid zat te snikken, en hij stond te hikken,
En dan wriemelde hij eens in 't haar en dan was 't net
Of hij zeggen wou
maar! en zag op naar Dominee
Totdat die het Amen dee
Nu, jonge lui, zei hij, hoe hebt ge 't er onder gehad?
V. „Ik was 't in 't leste wal zat"
„O, foei, zei de bruid
Moest er dat woord nu ook nog uit?
„Bu -j6, dan doomi -j weet wa, wa'k bedoele
Ik make van mien hatte ginne moordkoele
Ik begun al wier te verlangen
Um an dienen haals te hangen!
Na eenige stilte werden nu de glaasjes gezet
Dit was ook al 'n artikel van de pret. —
En klinken en drinken geen
't Ontbrak niet aan gesprek
gebrek
Iemand: „Zie eens Burgemeester, ginds twee schilderijen,
Maar wat 's daar tusschen?
Kaatje: „Hē, mijnheer dat is een speldekussen
Daar worden de spelden opgedaan,
Als de baker den kleinen van de luiers wil ontslaan.
Mevrouw heeft 't voor mij uit haar kamer genomen
En zei: „Ka 't kan U nog te passe komen!"
Vincent: „Te passe kommn? Dat is te vuurzeen
Gezoond a-we zeent van maarg en been!
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En oonze jaorn zeent nog neet te wied,
Of wi -j kriegt nog wa 'n petiet!"

Dat gaf een hoera-tje, dat kunt ge gelooven,
En daar vloog menig vivat naar boven
Vivat de jonge Vincentjes.
En dan zong Van Sichem van: Alle miene ēēndjes
En weer een ander van: „'n Gelders graaf vermoeid
En de jongelui hebben onderwijl vroolijk gestoeid
Of Vincent zong: klimeen en Kaatje dan: „waarheen?"
En zoo werd het klokke een

Toen nam Dominee zijn steek
Terwijl hij op 't horloge keek
En sprak: „Me dunkt, vrienden, het wordt tijd
We moeten scheiden, ofschoon 't ons wel spijt.
„Scheiden, sprak de onderwijzer, scheiden?
Wij scheiden nog niet
En toen zong men nog dat heele lied
Voor zonsopgang gaan we niet heen!"
Vincent: „Dat was verdoemd gemeen
Nog ees vrēēnde, dat was gemeen!
un
harte hebbet, heb ik ginn steen
Daer i -j
En dat harte verlanget om van minnekoortse te worrn genaezen
Met Kaatje meuk alleenig waezen.
En wo -j mi -j daorin now verheendren
Kom wordet now gin keendren
Gaot now met 'n doomi -j nao hoes,
Kommet maargen maer wier,
daorumme geef ik gin zier
En dreenket ow zat
Maer no n , met den doemen in de voes,
'n Ieder nao zien eegen hoes!"
En toen nu in 't laatst ook 't verzoek kwam van de bruid
Kwam men tot het besluit
verliefden
alleen te laten en af te marcheeren,
De
Zoo deden dan ook alle genoodigde heeren
Maar 's andrendaags vroeg Vader: Buur wat zeg je der van?
En 't antwoord was: „Wat za 'k ow zeggn
Nen stoetn is ginn weggn"
Geloof me op mijn woord
Dat domme antwoord heb ik van hem zelven gehoord
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En in zijn trou wen is dikwijls gebleken,
Dat hij vol zat van domme gebreken.
Maar dat er jonge Vincentjes zijn gekomen,
Daarvan heb ik nooit iets vernomen! —
Rijssen, 8 Jan. '79

W. J. C. van Wijngaarden

Vincent woonde in bij zijn broer, Smitten-Ende, waar nu
schrijnwerker J. W. F. van der Aa woont. Hij was raadslid
en varkenskoopman. Dat beroep had hem den bijnaam gegeyen van: „n biggen" (Bign)
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DE PRUISEN TE RIJSSEN
Anno 1787
Anno 1787 was over d' aarde gekomen,
Toen hebben de Pruisen ter deege wraak genomen
Op de Hollandsche patriotten,
Die den goeden Willem den ye wilden bedotten,
En maken 't hem lastig; ook zijn vrouw Willemien
Lieten zij bij zekere sluis de tanden zien.
Maar om die tanden kwam Frits met bajonetten
Om diens zwager en vrouw weer op den troon te zetten;
En het lukte hem.
20.000 huzaren,
Konden den moed der Patriotten wel doen bedaren. —
Er kwam zoo'n schrik onder die landskinderen,
Dat men ze bij den dag zag verminderen. —
Naar Frankenland namen ze, ten blijk,
Van Patriotsche dapperheid de wijk!
En dāār zijn ze gebleven
Tot dat ze door honger uit dat land zijn gedreven.
Met 100.000 sansculotten of zonder broeken
Kwamen ze toen hun oude Holland weer opzoeken.
Zij zongen
maar niet: „allons enfant", maar
ira,
ira,
En die niet zingen kon deed toen: „ha hop sa, sa!"
Om de vrijheidsboomen,
Die als paddestoelen uit den grond waren gekomen.
Alles zong en sprong! Heerooms, zoowel als Domin ē 's
Zoenden vrome Truitjes en wereldsche Kee's!
Doch, door zoo maar voortteschrijven
Zou ik niet bij mijn voornemen blijven!
Ik ben reeds te ver
ik was al te vlug, . . • •
En moet naar 't jaar 87 teruy! —
Eēn geval slechts.
onze schoonmaak, zaliger gedachte
Had geleefd onder dat geslachte,
En als ze verhaalde dat z' eens Domin ē Cramer had gezoend,
Had ze in de helft van den tijd, de keuken geboend!
Dan zwaaide de bezem, dan ging haar voeten
Zoo als ze dat bij de Carmagnole steeds moeten. —
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't Mensch was dan z oo gelukkig, en haar boenen zelfs wild,
In gedachte sprong ze om den boom geplant op „den Schild"
Nu maar terug ik sprak daar van Dominē
En dat komt juist ter sneē ;
Want, wat ik deez' avond mijn hoorders wil verhalen
Zal de goede man ons met steek en pruik moeten betalen.
Hij wordt de dupe van de historie!
(Was ik Vondel, dan zwol ik gewis van glorie,
Want die sprak: „als ik tegen die zwartrokken schrijf,
Dan gaat mij 't hart op in 't lij f !)
Nu, onze Cramer was patriot van top tot teenen
Hoe had hij anders een schoonmaak de lippen kunnen leenen?
Hij deed zijn best om andren ook zoo te maken
Daarvoor moest hij later bittre nooten krakenl
Dāār stond tegenover hem de Schout der Gemeente,
Die Prinsgezind was tot in merg en gebeente . ...
Dat die beiden elkander niet dikwijls een goed woord gaven
Behoef ik met voorbeelden niet te staven.
de andere stuur;
De eene ging Haar
Bluschte d' eene, d' andere wierp olie in 't vuur!
Zoo stonden de zaken, toen men las in de Haarl. opregte;
„Z.M. de koning van Pruisen, die steeds aan zuster hechtte.
Heeft met smart vernomen,
Wat haar aan de goe Jan Verwelle Sluis is overkomen.
Hoe dronken Patriotten haar hebben gehoond,
En haar geen koninklijke eere hebben getoond!
Nu kommandeert hij de Staten
Dat zij dit in 't vervolg moeten laten,
dat
niet alleen
En
0, Neen!
Prinses
ruimschoots
satisfactie geven,
de
Ze moeten
En voortaan als gehoorzame kinderen leven
Nog meer,
Den prins erkennen als hun wettigen opperheer!
En als ze na veertien dagen
niet zeggen: „we nemen in uw voorstel behagen,"
Dan zendt Z.M. zoo om en om de 20.000 huzaren
En speelt eene fiool opgeheel andere snaren!
Vele onzer stille huiszittende vaderen,
Zagen het zwarte onheil reeds naderen,
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Want om aan dien eisch toetegeven
Daar moest een echt oud Hollands hart voor beven!
De Prinsjes, zie die lachten reeds in hun noppen
En kregen in gedachten de Patriotten reeds bij de koppen!
En ging Dominē Cramer
Naar de leerkamer
Dan moest hij van kinderen reeds hooren:
„Kees! waar zijn je ooren!"
en ging hij 's avonds uit praten
Dan kon menige Prins die hem ontmoette niet laten
te zeggen: „Koestie! naar huis Kees, weg witte beest.
Och, och de man werd disperaat
En vertoonde zich weinig meer op straatl
Maar wie men er weldra zich zag vertoonen?
Pruisische huzaren met scherpe patronen!
Onder overste luitenant Blucher zag men honderde
manschappen
Op den „Schild" afstappen.
En bij de burgers in kwartier gelegd.
Ze hadden ons land genomen zonder gevecht!
Blijf stillekes rusten diep onder in je graven.
Mannen van Maurits en de Ruiter! echte Bataven
Voor wie alles beefde
Wat in Uw tijd leef de !
Want keek je nu maar reis effentjes naar boven,
Je zoudt de dapperheid van 't nakroost niet kunnen geloven.
Overste Blucher werd bij den schout geinstaleerd,
En werd daar bijzonder gefēteerd! —
Toen men nu goed den inwendigen mensch had voorzien,
Moesten de veranderingen in raad en vroedschap geschi ēn —
Geen Kees mogt ambten houden, of zitting in den Raad
Hunne insignes werden verbroken en geworpen op straat,
Dat was het lot van menig Rijssenaar,
Ik meen van dertien met elkaar!
En toen nu de bokken van de schapen waren gescheiden
Ging men zich in Oranjes triomf verblijden!
Ja, dat de prins weer in den Haag zou komen
En dat er menigeen zou bij den kop worden genomen
Die nu de eerste fiool speelde,
maar dan zou
Moeten vallen onder: „daar heb ik je flout"
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..De

W alstraat

[n. Wal) in zijn oude glorie"

"De Walstraat half modern"

Eens, dat Blucher op zijn degen sloeg, vroeg hij in 't bijzonder:
„Hoe maakt het de Phachēr? Zoo Patriotsch als de donder
Riep met jeugdig vuur de schout,
Al was hij reeds oud!
Patriotsch!
hij wil niet eens bidden voor den Prins,
Dat zegt hij „ben ik nooit weer van zins!
Zoo oud word ik niet
dat dat weer geschiedt!
Toen sloeg Blucher op zijn meerschuimen kop,
En slokte in eens een schoorsteen vol damp op!
Toen rinkelden de sporen aan zijn stevels
En krulden zich zijn knevels! —
Dat hem de drommel! riep de roodharige Pruis;
Wachtmeester! haal me dien zwartrok dadelijk hier in huis!
Ik zal hem mores leeren,
En toonen dat hij Oranje moet eeren
En de Prinses! Schout! dat zul je straks zien!
Weldra kwam men met Dominē aanmarcheren;
Rustig ging hij niet naast die gesabelde heeren,
Maar liet menige zucht.
En dacht: ware ik maar gevlugt!
Dat was te laat— en hij moest als gevangene over straat!
Wat hem zulks zeer deed toen hij door zijne leeken
Zoo met nieuwschierige blikken werd bekeken!
Sommigen droevig
anderen tintelende van vreugd!
„Al is ons Prinsje nog zoo klein" zong de zoete jeugd!
Weldra was men in het huis van den schout
De ramen stonden hoog, zoodat jong en oud
Kon zien, wat er in de kamer gebeurde,
En of men den Domin ē niet over den grond sleurde?
Zoover kwam het niet! Blucher had gevoel
En presenteerde zijn Eerwaarde een stoel!
„Domin ē ! een glas wijn
Zal toch welkom zijn?
En toen deze knikte en ja-a zei
Schoof d' overste hem een rouge-bord bij!
Alvorens te drinken hield hij eerst eene oratie
En sprak van Restauratie
Hoe men handelde hier in 't land
Als Jan onverstand!
Maar dat hij gezonden was, om den boel te redresseren
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En alien weer 't Oranje Boven, te leeren!
Hij wilde dat alle bedienaren van den Woorde
't Moesten roepen dat elk een het hoorde.
En nog zooveel meer!
En toen: „Dominē, doe mij d' eer
Om op te staan,
Opdat we tot handelen kunnen overgaan!
Neem Uw glas, en zeg met hoorbaar geluid:
„Ik drink het op 's Prinsen gezondheid uit".
En als ge dat gedaan hebt, en Zondag na 't preken,
Aan den schout is gebleken,
Dat ge den Prins in Uw bidden vergeet,
Dan neem ik je ter deege beet!
„Dan kunt ge staat maken, dat zes huzaren,
„Uw wijnkelder niet zullen sparen!
Ga nu met een naar Uw woning
„En denk aan den Prins en den Pruisischen koning" ! —
Roepen, en drinken moest nu de goede ziel,
Hoe zwaar het hem viel;
En dat er 's avonds zich veel yolk om de pastorie bewoog,
Behoeft geen betoog,
En Cramer....
Zittende op zijn kamer
Pruttelde: „Ik moest! ik was gevangen!
„Maar voor hem bidden? liever gehangen!
„Schreeuw nu maar Jan Hagel! maar dat zul je niet beleven,
„Daar wil ik U mijn hand wel op geven!
„Ik zou tegen mijn overtuiging aan
„Een gebed naar boven doen gaan?
„Dat nooit! daar zal me geen mensch ooit toe dwingen:
„Blucher, moge zoo hoog of zoo laag springen
Als hij wil!
„Hier staat zijn commando still"
Rustig beklom hij Zondags den Kansel
De huzaren waren weg, geen vrees dus voor ransel
Bekroop hem. Hij preekte met moed
Wat? is niet meer bekend; maar hij preekte goed!
En zonder aan den Prins van Oranje te denken;
Ging hij de schare den zegen schenken!
Dat liep dus met een sister af? zult ge meenen!?
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Dat meende Domin ē ook, toen er geen huzaren verschenen!
Maar anderen bliezen victorie want de schout,
Die op 's mans karakter had gebouwd:
(Hij kende hem om en in zijn aard,)
Zat weldra te paard!
Hij wist waar Blucher zich beyond
Tegenover wien hij weldra stond;
En bij wien hij zijn klagt
Gemotiveerd inbragt. —
Nu was de duivel in 's Pruisensch lijf getogen;
„Zoo'n boerenkorporaal zou die wat vermogen?
„Zoo'n zwartrok doet niet, wat ik hem gebied!
Hij denkt misschien „uit het oog uit 't hart",
„Mis, Dominē,
gij hebt Blucher gesard!
,
„Ik weet U nog wonen;
„En zal U dit weldra met daden toonen!
„Een wachtmeester met zes manschappen
„Zullen 't avond nog bij 'e pastorie afstappen;
„En dan beste Dominē zullen we zien,
„Of ge nog tegenstand durft biēn l ?
Zoo gezegd
zoo gedaan,
Daar kwam 's avonds de schout met zeven huzaren aan,
En porde Domin ē zeer onzacht
Uit zijn warme beddevacht!
Had hij het te Keulen hooren donderen,
Hij zou zich niet meer hebben kunnen verwonderen!
En toen nu de wachtmeester kwam aanstappen
En zei: „Je zorgt voor mij en m'n manschappen,
Puur om jou Oranje-liefde!
0, wat hij toen steek-oom griefde!
Men moest maar van den nood een deugd maken,
En de meid het vuur opnieuw opraken
in ēēn woord
En koffij zetten
Een tafel aanrichten zooals dat in een vijand'lijk land behoort!
Was het nu met dat eten en drinken gedaan geweest?
Maar buiten hoorde men steeds: „Koest, beest"!
Zoo dat het blanke zweet op 's mans voorhoofd stond,
En waar hij ook ging hij voelde geen grond!
voor geen jood om uit te staan
dacht hij
Dat, is
Ik zal maar stillekes naar boer Winkelman gaan.
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En laten Gods water over Gods land loopen;
Van zoo'n soldaten pak is toch geen bekeering te hopen!
En naauw gunde hij zich tijd, om zijn chambre cloak
Digt te knoopen boven zijn onderbroek,
Of hij was al, meer springende dan wel loopen,
Het huis uit, achter door de tuindeur gekropen
En zoo naar zijn boerderij „'t Winkel" midden in den nacht,
Dat had hij daags te voren niet gedacht!
Niemand weet wat hem morgen kan overkomen.
Al behoort hij ook tot de kaste der steek-oomen!
En nu, de Pruis,
Hield wat dapper huis,
In de pastorie
Als een echt eet- en drink-genie!
Zoodat de meid reeds op den derden dag,
De bodems van de Wijnmanden zag!: —
Niet wetende hoe zich nu verder te moeten gedragen.
Ging ze naar haar baas, orders vragen;
Maar wat het de goede ziel,
Bij haar heerschap tegen viell
Naar niets wilde hij hooren;
Voor haar klagen geen ooren!
En sprak ze: „Vleesch en wijn zijn al op!
Dan zei hij: „breek ze den kop!
Als of een meis j e kon bestaan
Waarvoor hij half gekleed op de vlucht was gegaan!
En bad ze: Kom reis effentjes me ē
Dan riep hij al bevende: nee-ee.
Naar Rijssen gaan?
Daar zou mijn leven op staan!
De meid was ten einde raad, toen haar gelukkig inviel,
Dat Dominē aan zijn preken hing met lijf en ziel;
Waarom ze gillend riep: „En met jou preken
Gaan ze der pijp aansteken!
Dat was te veel
't Antwoord stikte in zijn keel;
En zonder boe of ba te zeggen,
Ging het door struik en heggen;
En pas kon hij nog staan
Toen hij de deur van de pastorie had open gedaan!
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En dat hij met ēēn sprong
Door de Pruisen drong
Moge U apocrijf schijnen
maar toch is het waar!
Men wordt eerst held in 't heetst van 't gevaar!
Gelukkig vond de man zijn preken ongedeerd;
En men heeft beweerd,
Dat hij toen deze belofte deed
opgetogen en blij",
„Zondag doe ik voor den Prins een klein woordje er bij !
De Zondag kwam; en eventjes voor het woord: amen
Noemde hij den Prins en de Prinses bij d' er namen!
Dit was genoeg voor den oppervlakkigen Pruis,
En 's avonds verlieten ze den Domin ē en zijn huis;
En Domin ē? Och langen tijd moest hij nog hooren
„Blucher heeft zijn ooren!
Had hij geweten wat een Drenther collega had gedaan,
Misschien had hij 't ook bestaan
Deze, de Drenthenaar had een middel bedacht,
('t Verhaal leeft nog onder 't nageslacht)
Om den naam van den Prins niet eens uit te spreken;
Staande voor een aantal aandachtige leeken
De voorzanger had een fraaijen poedelhond,
Die reeds menig kunstje verstond.
Nu nam hij hem op aanraden van Domin ē
Des zondags naar de kerk me ē,
En dan moest hij daar liggen aan de voeten van zijn baas,
Als in 't leger de haas!
Als nu Dominē zoowat aan 't Prinsengebedje was,
Werd zijn stem schril en kras,
En kwam hij tot aan 't vreeselijk woord,
Dan werd er opeens hondengetjank gehoord!
Jaw, Jaw, riep poedel vervaard
Want de baas trapte hem op den staart!
En als de gemeente dan links en rechts keek
Sprak Domin ē als ware hij geheel van streek:
„Laet ons zingen van Psalm"
En weldra hoorde men een stevigen boeren-galm?
Dat is mijne vrienden alwe ēr een blijk
Dat de mensch is bijzonder vindingrijk!
Maar die de zaak wat ernstiger opnamen,
Bestormden de classis met hunne reclamen
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Over zulk een voorzanger en schoolleeraar
Waarvan er nu gelukkig nog maar was 66n exemplaar;
En om het land niet verder to besmetten
Moest men dien man afzetten
En Doming 't is schande, liet hem gewillig verstooten
Alweer
Een leer
„Eet Been kersen met de grooten!
W. J. C. van Wijngaarden.
Rijssen, de 12de Maart 1875.
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Wat tr al gebuurn op nen āovend bi'j 't oolde
Betjen, mienn buurman. (Nijland)
Ik was in nen hēēln tied neet bi -j 't oolde Betjen e -wēs;
drumme dach mi -j good dr ees hen te gāon. 't Menken was
bli -j tow 'r mi -j zag en da'k um nog neet vegettn was en prisenteerde o, zoo bli-jmeudig nen stool. Ik veunde dr un h ēēl gezēēlschop, nou dat trof i -j dr hāoste aaltied, want alleman
mog Betjen g ēērne lien.
Now hai dr vuureers de Poowe, nen schoonmaakr, dee wat
wieder was e -wēs as Riessen en zik dāor volle op leut vuurstāon, woerumme hee smangs ook aans sprak as rechtoo.
Dan hai dr Aolbers Geij-je, eersen knech op de olliemolle en
nēus den zat Ieden Derk, nen k āoreman net as 't oole Betjen
en ten leste hai dr Jannes-eum van 't Vēērhoes en ikke zeg
de gek. Genog yolk u rn rnekaander wat te veteln.
't Oolde Betjen har ne kidde, den blēs neumede urn, den
was vuur Water l oo e -blesseerd z āe en dow harre zo'n
stoompveu tjen e -kreegn, māer loopn dat konne as ne kiefte.
Wat of 't kēēlken gek was met dat blesken!
't Harre tienmāol leevr dai um vreugn: woer geet 't own
bles as woer geet 't ow wief.
Men sprak ooveral āovr; den wus dit, den wier wat aans;
māer mees toch nog oowr de Fraanske tied; dee lag tow nog
zoo bes in 't geheugn. Zoo vetēēlde de Poowe: Jāo, jongs,
bi -j dat duurtrekn der troepn hef mien vaar rnennigen dēuit
vedeend. Hee harre de reparāosie van de schoone an - e -nomn
en ls tr dan hakn of halve zoln mosten an-e -brach wodn,
nēēiden hee ze dr neet oondr, m āer hee plakkede ze dr
oondr met pik. As dan 's aanderdaags bi -j 't marsiern det pik
waarm weu, leut 't los en glee dr oondr hen. Pas warn de
soldāotn dan ook n uur of wat vot of mien va reup oons
en zēē : „Jongs gāot den weg ees op dee de troepn marsiert
zeent en haalt mi -j de hakn en de halve zoln wier dee i -j
op 'n weg veend." Vake kwamn we met ne heele vrach wier
'
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in 't hoes. Now, dāor is al wat gebuurd met dee Fraansken.
De grotste potse was bi-j den smid an 't hekke. D āor lag nen
Scharjaant (sergeant) in keteer en den begun te vri-jn met de
dochter. Ze mogn mekaander g ēērne lien; dat bl ēēk ten
leste an de stukke, want eurn umgaank was zoo innig e-wes
das ze trouwn mosn. Now dat wol den scharjaant ook wal
e-dāon hemn; māor o, wee, dāor krig 't Batlejon anschrievege,
dat 't nao boovenn mos marsiern. Goon r āod was hier duur.
Vuureers bel āovede hee, dat e wierumme wol komn zoo
gaauw as e māer effentjes kon; m āer hee kwam nooit wier,
want hee storf oonderweg te Gilhoes. D āor zatn ze met 't
mēēkn. Familier āod weude dr h ēuln en ze besleutn dat elk
wat bi-j zal legn an den oolden baas um den anst āondn
klēēnn g1 oot te kriegn. „Das now allem āole good en wal,
zāe de baas, m āer wee drommel zal den aap verstāon as-e
prāotn lēērt." „Ik kan gin Fraansch.'' Dat was waraai ook
wāor en zee wusn neet betr te doon, as n āo Hēēreum te gāon
en den um rāod te vrāogn. Non, den zal eur wat oet-e-lachn
hemn. Zee hebbet 't keend Fraans e-neumd umdat e van nen
Fraansman is; m āer alle daage kui um wa sprekn in de
smidse; hee sprek wa good Hollaans. „Dat gin woondr, sprak
de Pdowe, i-j zegget joo gin Vadertaal m āer Moodertaal,
umdat de moo 't keend pr āotn lēērt." Das wies op-e-maarket
zēn d'aandren. Alle gekhaid op 'n stokn z ēē Janneseum,
māer ik was met dee Fraanschen, of leever met dee Koezakn
fleenk an 't dreenkn e-raakt. Duurda'k kastela ēn was, mos ik
eur mennige speulkomme vol jan ēēvr tapn, en dan mos ik
met zoepn o'k wol of nin. Dat yolk dreunk wat 'n draank
net as water en dan d ēēn ze dr nog pepper in; 't braann ow
duur de kēlle; mā er 't was woer 't was; ik harre dr den smaak
glad van vod e-kr ēēgn; den kastela ēn Jan Schippers gung
't net zoo. Zoo lange as dat yolk treuk, leutn oons oonze
wieve gaank gāon, māer dow laatr dat oph ēul, zettn ze oons
de kniepe op 'n stat. Awe 'n aandr nen borrel tapten, konn
z'oons 't met preuwn neet vebeen; aans kreege wi-j 's maarns
oonze zeupken en inn doonker en dan was 't oet. En 's Z ēundaags gafn z'oons de man 'n dupjen. Ees op nen Z ēundag zēē
Jan Schippers teegn mi-j: „Zowe oonze wieve met dat
dupjen ees ne potse bakn?" „Non, j ē, zēē 'k, wat woi dan?"
„Dan gāo ik ees met ow n ā o ow hoes en kommandeere nen
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borl; i -j preuvt met. Wi -j dreenkt dr twee en ikke betaal
ow met mien dupjen. Dan gāo we nāo oons en i -j doot dāor
net as ikke bi -j ow e -dāon hebbe en zoo doo we den hēēln
āovend van hen en de wier. Wi -j kriegt dan vuur dat eene
dupjen 'n lief vol draank en as de vrouwleu dan, a-we in
't berre ligt, an 't zeukn g āot en mēēnt nen schat in oonze
vesjes te veenn; wat z ēut ze dan op eurn neuze kiekn as
t'er het onneuzele dupjen māer oet keump! Zoo e -zeg, zoo
e -dāon; m āer dat gaf ow 's aandr daags un lēēwn van woer
zin i -j ! Māer toch zeenk bli -j dak van den foezel of zin en
met 'n ēēnkl zeupken too kon. Jan Schippers is nog an 't
duurdrēējn. 't Hoppe dat e ook ees wieder zal worn. „Op
den keeper beschouwd, z ēēn d'aandren, d66 -j toch owe eegn
hoesholdinge te kot." „Das w āor, zēē Janneseum m āer wi -j
wazzen tow neet wiesder." „Nēē, māer ik kenne dr eene, z ēē
Ieden Derk, ik kenne dr eene den harre in dee tied schatrieke
konn worn, as de meister m āer harre weelt. Den was hier
tow zoo vole as adjeunct-m āere. Hee was 'n ennigen in Riessen dee Fraansch kon sprekn en verstāon. 't Gebuurde ees
dat er twee waagns met gēēld van de Fraansken kwamn.
Eene dr van weur in de schuure e -zat, woer ik tow knech was.
's Nagges um ēēn uur wol de kaptain al wier vot en mos ane-spann worn. En tow 't lech weu, veune wi -j 'n kisjen met
gēēld, dat van de waage was e -voln. 'n Hēērschop dāolkes
nāo den māester, reup um wakker en vetēēlde 't um. Lāo
we 't in de groond grēēwn, z ēē en nāo veloop van tied wi -we
't deeln .,Als ge niet zorgt dat het voor 12 uur op het stadhuis
is, maak ik procesverbaal tegen u op." Den gek; 't hef wal 'n
vēērinj āor op 't stadhoes e -stāon ēr dr vrāogn nao kwam.
En 't was nog māer vrāogn um inlichtinge of 't dāor ook was.
Ginn haann har dr nao e -kreejt; wi -j harn ginn slag waark
wier hoown te doen en de maester was 't schoolhooln vri-jekomn; maer den was al te ēērlke harre mienn baas er um
maer nikkes van e -zeg. Op ees begun Betjen te lachn. „Poowe,
weejt nog oet den tied van own sik? „Hm, z ēē de Poowe, zoo
kui iedereene wa piern." Wat was dat men den sik? vreug
ik; daor hak nooit van e -heurd. Dat kaank ow gaauw explekiern zēē de Poowe: „I-j munn weetn dak nen laankh ēurigen griezen sik harre en de kornel dee op 'n Oosterhof in
kottier l ēē, harre mi -j wa vaake e -zeg: „Mr le cordonnier, as
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ge van die sik jonge sikkies bekomt van 't zelfde koleur, dan
geef ik ow per stuk vieftig francs. Ik harre daor wal oorn nao e
dee oonderzeuk woer zonn bok was. Ten leste veun ik der eene
tusken Wierden en Almelo; maer dat ik twee uur van hier.
Now was Betjen zoo good en beud mi-j an um der met mi-j
hen te gaon. Gaerne nam ik dat an, beun mienn sik de peute
en lēē um op de ka ore. 't Was al doonker tow we wierumme
gungn. Miler wat har now Betjen e-daon? Hee har den bok op de
kaore e-leg en tow we in 't hoes kwamn, z ēē Betjen dat e zich
vegist harre. Miene vrouwe l ēē te huuln in 't berre; dee dach
dak erē u1d harre. Ik mos 's aanderdaags den bok wier wegbrengn op de hoondekaore en haaln mienn sik wier op. Jao,
Betjen, dat he'k di-j lange kwaolk enomn. 't Was ow ne raeize,
want den hoond wol neet loopn. 't Aargste was nog dat van de
vieftig fraanks niks terechte kwam; want kot daornao mosn de
Fraanschen vot en ik h ē van den kornel nooit wier eheurd.
De meuiste potse in dee tied harre den maester met oonzen
dokter Smit. I-j w ēēt den maester regeerde as maere en
zat daags op 't stadhoes. Nou hai ees un maark en daor kreeg
ne Fraansche soldaote veschel met nen Ommer schipper. Den
Fraanschman gung ter glad langs, hee bloon as un vet vaarken. De maere leut eur būeide op 't stadhoes komn en den
dokter met eene um 'n vebaand te legn. As offeseer van polltie makede procesvebaal op en dow mos hee, den dokter en
nog nen Riessender te Ommen vuur 't gerech komn. Dus vief
uur van hoes. Ze namn un gevaar en kwamn op tied ter plaatse. Maer, zēē den dokter, jongs ik hebbe 't drok in den vieselder;
drumme wo'k wal gaauw wier nao 't hoes. Good, z ēēn d'aandren,
laowe dan ofsprekn op wat vuur uur awe wier bi-j mekaar
zeut wēēn. Urn ēēn uur precies z ēē den dokter. In orde zēen
d'aandren en now ook woord hooln en zoo gung 'n ieder ziens
wēēgs. Den dokter gung nao den dokter; den maester nao den
maester en den aandr nao nen vrēēnd. De twee lesten warn
op tied pres ēēnt; maer den dokter neet. 't Weude twee uur en
nog was e absēēnt. Meisje, z ēē den maester, tegn de meid,
hebt g6 hier ook 'n omroeper? Jaowal manhēēr. Laat die even
hier komen met zijn bekken. Den umrooper kwam. „Wat wo-j
mi-j vraogn? Wilt ge een zesdehalf verdienen?" „Jao, wal
gaerne". „Dan moet ge roepen: die aanwijziging kan doen
van een klein corpulent manneke, gekleed in grijze broek, met
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de broekspijpen in de laarzen en 'n blauwe rok, daarbij 'n ruwe
harige pet op, vervoege zich in de herberg aan de brug. Hij
zal een belooning ontvangen. „Dat wi -k wal, lachede den urnreuper. Jonges zou deenk hek hier nog nooit ēēr e -rop! Daer
kloppede hee hen duur de straotn van Ommen. Den dokter zat
nog bi -j zien collega. De juffrouw zag dat er zon tooloop in de
straote was en gung ook ees aovr de oondrduure lign urn te
heurn wā t er gebuurn. Wat heurde dat mēēnske woondr op. Zee
gung gaauw wier nao binn, gung vlak vuur den dokter staon en
bekeek urn van oonder tot boown. „Woer kiek i -j zoo "? zēē den
dokter. „Dokter, dokter, dreenket ow bitterken maer oet, want
ik geleuve waraai-je daj eroppen wodt." Zeet ees won yolk!
„Ikke, eroopn? Jae, i -j precies i -j". Dat lot den drommelschen maester doon; dat za'k um betaald zetn, en met eene was
e de duure oet; maer dow kwam vuur u rn 't slimste nog an. „Dat
is e; dat is e! reup het yolk en 't drung op 't klaene kēēlken an,
dat 't haoste neet vuur of achteroet kon en dat gung tot an
de haarbaarge too! Now, dow kwam dr wat vuur den dag!
Oolderwetsch. Jao, hee konnet. Vuur nimmedalle was e net
nao d'Oos ewes. Wat mēēn i -j da'k ow zegn wil, zēē d'oolde
Betjen; 't is allenge hallef tiene elod; i -j keunt nao hoes gaon;
ik wil afvoorn mienn bl ēs vuur van aovend 't leste in de
krubbe igooin en dan gao'k tusken de v ēērn. Allo, op - e -stapt.
Now, genaovend dan, Betjen, kommet ook ees bi -j oons!"
,
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HUTTEN KLAAS

Welk Twentenaar herinnert zich bij het hooren van dien
naam niet een of ander tragisch verhaal omtrent de beruchte
bewoner van de „Wiener-Steeg" uit het laatste gedeelte der 18e
eeuw? Hutten-Klaas was weleer en is ook thans niet zelden het
onderwerp van de gesprekken op de „kuieravonden" aan den
Twentschen haard. En een dankbaar onderwerp! Verhalen of
episoden uit het leven van beruchte persoonlijkheden, waarbij
van diefstal, moord of plundering sprake is, hebben voor velen,
vooral voor de gewone volksmassa, een groote aantrekkelijkheid. Geen wonder dus, dat de levensschetsen van een Hutten-Klaas, van 'n moordenaar uit eigen streek, steeds door velen als verslonden werden. Mijn plan is dan ook U een en
ander mee te deelen, wat ik omtrent dien beruchten Twenthenaar der 18e eeuw hier en daar vond vermeld en wat de yolksmond nog mededeeelde. Ik heb hierbij vooral geraadplee;J3:
„Omzwervingen" van H. Boom en „Uit Overijssel's Verleden" van Mr J. I. van Doorninck. Bij den eersten vinden we
naast historie een zeer weelderige fantasie; bij den tweeden
schrijver is meer de historische waarheid betracht.
In 1843 verscheen een boek: „Een Drentsch gemeente-assessor met zijne twee neven op reis naar Amsterdam. De twee
neven zijn A. L. Lesturgeon en H. Boom, die onder geleide van
een gefingeerden erfoom wat van Holland zullen zien.
Lesturgeon, zoon van een kapitein bij de genie te Coevorden, cverleed als dominee te Zweeloo in 1878. Boom geb.
te Gramsbergen, van 1858-1885 redacteur der Prov. Drentsche Courant, Schoolopz. te Assen. Assessor is Wethouder.
L. en B. zijn in 1843 onder de allereersten, die hebben ingezien dat, als men menschen wil kennen, men ze in hun taal
moet hooren. De verhalen (brieven) zijn dan ook in dialect
geschreven. Eerst 10 j. later schreef Cremer, als variatie op
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een zelfde thema en in navolging „Reis van Gerrit Meeuwsen
met zien zeun naar de Amsterdamsche kermis".
Een bezoek aan Oldenzaal heeft Boom, die zich met een „neef
van den Drenthschen assessor" noemt, zijn verhaal in de pen
gegeven. Dat bezoek geschiedde in 't najaar van 1846 en het
verhaal hiervan vangt Boom als volgt aan: „Op de secretarie
(te Oldenzaal) ontbrak niets De burgemeester was er, de
schrijver zat er de diender stond er, en, wat altijd de meeste attentie trekt, de walvischrib (opgegraven uit den Lonnekerberg) hing er. Nog eenige antieke zwaarden en dan de stoel
van Hutten-Klaas, zijnde een dwangbuis in den vorm van een
stoel. (thans aanwezig in de Oldenzaalsche Oudheidkamer
waarin de beruchte moordenaar eens gevangen zat, terwijl
bovendien twee ambtsdienders de wacht bij hem hielden".
Ik verzoek U mij met Boom en van Doorninck te volgen
naar de buurtschap Hengevelde of Wiene, destijds behoorende tot het Landgericht Delden en zich een 150 tal jaren in
't wereldbestaan terug te denken. Wij schrijven het jaar 1775.
Van Oldenzaal leidt een breede zandweg naar Deventer; deze weg loopt door de buurtschap Wiene, voor een gedeelte do m
hoog geboomte omgeven en is menigmaal een ware modderpoel: die heet de „Wiener-Steeg", een streek, die bij 't boerenvolk van heel Twenthe en bij de kooplieden, zelfs verre
daar buiten, in een kwaden reuk staat. Geen wonder! Daar aan
die Steeg staat het hutje van Klaas Annink of Coenderink, algemeen bekend als Hutten-Klaas, bewoond door hem zelf, z'n
vrouw Aarne Aarnink en hun twee zoons Jannes en Gerrit.
Klaas moet reeds de 60 gepasseerd zijn, zijn vrouw is een kranig wijf van 54 jaar en hun zoons tellen 21 en 11 jaar. Een
oudere zoon, Berend beyond zich op Texel of Wieringen.
Klaas was mager, maar sterk, zijn vrouw gezond en kraclitig, beiden ruw en onbeschaafd. Ofschoon ze tot de lagere
volksklasse behoorden, waren ze niet onbemiddeld. Zij bebouwden circa een bunder grond, hielden ēēn ā 2 koeien en een
10 tot 20 tal schapen. Met de wet omtrent het „mijn en dijn"
schenen ze al dikwijls in botsing te komen. Wie dan ook iets
van zijn schapen, ganzen, kippen, eenden of landbouwgereedschappen of -producten miste, zou niemand anders van 'en
diefstal verdenken dan de bewoners van de hut van de „W iener-Steeg." En toen men zoo nu en dan 's morgens in zijn
..
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schaapskooi zes en meer schapen zonder vel en wol terugvond, bes loot men dan ook meer dan ooit een oogje in 't zeil
te houden, al hield men ook zorgvuldig zijn mond voor ean
aanklacht, uit vrees voor een wraakoefening, gesloten. 't
Heugde ieder, nog te goed, hoe Klaas een zijner buren „een
gellige staarke" voor een gezonde koe had verkwanseld an
hoe hij alleen op bevel van den rechter de k.oe had willen'terugnemen. En de arme buurman, die hem had aangeklaagd,
werd in een pikdonkeren avond zoodanig door Klaas afgeranseld, dat hij er nauwlijks het leven afbracht. Bij gebrek aan
bewijs kon Klaas voor deze misdaad niet gestraft worden. En
clan hoeveel personen waren er gedurende het laatste 5tal
jaren op den weg van Haaksbergen, in 't veen en elders dood
gevonden; hoevelen waren er spoorloos verdwenen!
Hutten-Klaas stond dan ook onder zware ver āēnking en hetgeen er verder voorviel was nu juist niet van dien aard, om
die verdenking te verminderen. Zeker slager uit Goor kwam
bij Klaas om schapen te koopen. „Hebt ge nog goeie schaopkes
voor me"? vroeg de Koopman. „Dat heb ik," antwoordde Klaas,
maer botter bi-j de visch". „Good", zei de koopman. „Gaot
dan maer zittn", zēē Klaas, dan zuw we zeen, ouwe accooad
kēunt kriegn." De koopman plaatste zich op een stoel bij 't
knappend houtvuur in den haard, klopte zijn pijp leeg, stak
opnieuw op en maakte een praatje met Aarne. Ondertt.isschen was Klaas naar de deel gegaan, om nog iets te verrichten" zoo hij zei, maar inmiddels deed de schoft alle deuren
op het slot. Klaas kwam spoedig weer binnen met de grote
„akse" (bijl) in de hand en ging regelrecht op den koopman
af, om hem het hoofd in twee ēn te splijten. Zijn vrouw, overigens weinig beter, scheen op dit oogenblik minder hardvocht i g
en riep uit, tusschen beide springend: „Klaos, Klaos wor's
wier gek! Hef di-j de duuvel wier oonder?" Klaas stond een
oogenblik „beduuzeld" en van die gelegenheid maakte de doodelijk ontstelde koopman gebruik, om naar de deur te snellen,
die echter gesloten bleek. De vrouw maakte nu haastig een stalvenster los, waardoor de schapenkoopman ontsnapte. Of de man
beenen kon maken! Een andere booze ontmoeting met Hutten-Klaas hadden de slagers Jacob Mozes en Salomon Mozes
uit Delden. Vroeg in den morgen kwamen ze bij Klaas
aan de Wiener Steeg en vonden Klaas, Aarne en Jannes reeds
,
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aan het dorschen. Ze verzochten de pijp te mogen opsteken, hetgeen werd toegestaan. Op de vraag van Klaas wat het doel
van hun vroege morgenwandeling was, antwoordden de slagn s,
dat ze naar Weegerief wilden, om een paar schapen te koopen. „Kun i -j schaopn koopn" riep Klaas, dan he-j ook gēēld
bi -j ow!" Wat raakt het ow of ik geld bij mij heb, of niet,
snauwde Jacob, ik ben jou immers niets schuldig."
„Dan zin i -j minstens den dood scheuldig, brulde de gelddief.
Maar ook dezen keer kwam Aarne tusschenbeide en zei:
„Klaos, wat wol i -j a wier doon. Ridt ow de duuvel?"
„Of mi -j de duuvel ridt of nich," zēē Klaas, hee zal der an.
Weer i -j wa, vrouwe, dak nog gaeld te kot komme vuur 't
heuij, dak in de Hachmolle koch hebbe? Dat zal mi -j bes te
passe kommn." Toen Klaas echter aanstalten maakte om de
deur op slot te doen, kozen de gebroeders Mozes het hazenpad.
Deze ontmoetingen halen in de verte niet bij hetgeen een
jongmensch, achter Haaksbergen vandaan, overkwam. Een
zekere Pompen Herman, een neefje van Aarne, was na 't overlijden zijner ouders bij Aarne in de kost gedaan. Deze aarman was van huis uit een braaf, eerlijk en oppassend jongmensch, dien de wandaden der Hutten-Klaas familie, met grooten afschuw vervulden. Hij weigerde dan ook beslist als han d langer dienst te doen. Arme jongen! Dat zou hem in 't ongeluk
storten. Herman was met alle euveldaden der hutbewoners
bekend; hij kon hen vroeg of laat verklappen en daardoor in
handen der wrekende gerechtigheid brengen. Hij moest dus van
kant. Koelbloedig sloeg Klaas hem op een avond, toen Herman
bij het vuur zat, de hersens in met de bijl, terwijl vrouw Aarne
in den waschhoek alles kalmpjes stond aan te zien. Jannes
hielp vader bij het afmaken. Het lijk werd ontkleed en in een
sloot, dicht bij de hut, in den grond gestopt. Geen haan schijnt
ooit hiernaar gekraaid te hebben. De kleeren van Herman werden door Jannes en Gerrit gedragen. Ook het volgende verhaal geeft ons geen hoog denkbeeld van de bewoners d e r
„Wienersteeg". Op een stormachtigen herfstavond van het
jaar 1775 kwam een kremer of haozenfosscher" (kousenkoopman) uit Westfalen, Willem Stint geheeten, bij Klaas binnenstappen. Het was een flinke, jonge kerel, die wel eens
meer bij Klaas was geweest en er een snaps had gedronken.
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Zijn plan was nu naar Haaksbergen te gaan, waar het den v31genden dag markt was. Maar . . of wegens vermoeidheid, óf
op aansporing van Klaas, de koopman besloot den nacht in het
moordhol door te brengen. Hij nam plaats bij 't vuur, terwij l Klaas nog eenig werk verrichtte, zijn vrouw het avondeten
bereidde en Gerrit reeds spoedig bij den praatzieken koopman
stond te babbelen. Eindelijk kwam Klaas bij den haard, klopte
zijn pijp uit en stopte opnieuw. Eensklaps sprak de knaap tot
zijn vader op medelijdenden toon: „Vaar, dow mos dissen eum
toch gin kwaod doon." Zoo'n ongelukskind! Klaas wierp een
woedenden blik op zijn zoon en hield zich verder, of hij 't gezegde niet gehoord had. En de kremer? Hij gevoelde zich allesbehalve op zijn gemak en hij wenschte, dat hij met z'n pak
op de Mookerhei zat, liever dan hier in dit akelige hol bij
't vuur. Peinzend op een middel om er vandaan te komen en
reeds in zijn gedachten aanstalten makend voor een overha3st
vertrek, zag de kremer eensklaps den oudsten zoon thuis komen.
Vrouw Aarne, die het eten reeds had opgeschept, noodigde met
een: „Komt, schikt an" alien aan den disch. De karnemelksche
pap met pannekoek smaakte onzen haozenkremer dezen keer
allerminst. Als een waarschuwende stem kionk het nog telkens
in zijn 00r: „Vaar, dow mos dissen eum gin kwaod doon."
Edoch, Ja.nnes was een aardige vent, hij kon zoo aardig met
den Westfaler keuvelen en deze laatste kwam hierdoor wel
weer wat op dreef. Daarenboven kon Aarne zoo hartelijk lachen.
Maar toen de tijd van rust was aangebroken, groeide zijn angst
opnieuw. Begrijpelijk is 't dan ook, dat hij zich in z'n slaapvertrek ter ruste legde, zonder zich ontkleed te hebben.
Voortdurend dacht hij over ontvluchten. Maar hoe? Waardoor? In zijn slaapvertrek was slechts een nauwe opening in
den muur „een aomgat."
Nog niet lang had hij liggen mijmeren over z'n netelige positie, of hij hoorde igemompel tusschen Klaas en z'n wijf. Eindelijk trad 'n doodsche stilte in. Maar ondanks die stilte kon de
Westfaler den slaap niet vatten. Het spookuur was genaderd,
toen eensklaps heel behoedzaam de .deur van het slaapvprtrek werd geopend. En wat zag daar de doodelijk ontstelde log6? Gewapend met de groote bijl en gevolgd door zijn vrouw,
die het tuitlamp j e droeg, trad Klaas het slaapkamertje binnen,
waar hij meende, een slapenden haozenfosscher aan te treffen,
,
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wien ēēn flinke slag met de „akse" 't leven zou kosten. De
kousenkremer echter was dadelijk opgesprongen en met zijn
„koeze" in de hand hoopte hij zich tegen het tweetal te kunnen
verdedigen. Zonder een oogenblik te aarzelen, viel Klaas met
de bijl op de koopman aan en trachtte hem met ēēn slag het
hoofd in twee ēn te splijten. De kremer ontweek den slag en
greep nu met jeugdig vuur en met den moed der wanhoop den
ouden schurk vast. Er ontstond een vreeselijke worsteling. Eindelijk bleef de koopman meester: de oude booswicht viel met
'n geweldigen smak op den leemenvloer.
In dit hachelijk oogenblik zette Aarne de brandende lamp
op een oude kist en snelde haar vloekenden man ter hulpe.
Zij wilde den koopman achterover halen, maar ontving van
hem zoo'rr hevigen vuistslag tegen den mond, dat een groot
deel harer tanden losraakte, 't bloed haar uit neus en mond
vloeide. Nu snelde het wijf de kamer uit om Jannes ter hulp
te roepen. Deze sprong op, liep haar na en zag het vreeselijk
tooneel. Nog nimmer was Jannes medeplichtig geweest aan de
gruweldaden zijns vaders. En toch toen hij daar zijn vloekenden en tierenden vader op den grond zag liggen, gekneveld
als 't ware door twee sterke mannenvuisten, viel hij in onberaden drift den koopman aan. De door doodsangst buitengewoon sterke vreemdeling verdedigde zich opnieuw met den
moed der wanhoop.
Maar drie tegen ēēn, de kansen waren te ongelijk. Met de
noodlottige bijl bracht Jannes den kremer weldra een zware
wonde toe. Als bloeddorstige tijgers viel het drietal nu op den
weerloozen man aan en bracht hem op gruwelijke wijze om
het leven. Het ontzielde lichaam van den kremer werd geheel
ontkleed naar buiten gesleept en daar ergens bij het nachtelijk iduister in den grond gestopt. De drie onverlaten gingen
daarop weer de hut binnen, verborgen den buit en strekten zich
weder op het bed uit, om van hun vreeselijk bedrijf uit te rusten
En den volgenden morgen, die een Zondag was, stapte Jannes in de kleeren van den vermoorde naar de kerk!
De oude Stint, ongerust door het lange wegblijven van zijn
zoon Willem, trok er op uit om hem te zoeken. Ook hij kwam op
zekeren dag aan de hut van Klaas. Voor de deur der hut ontmoette hij Jannes, die.... de das van zijn zoon Willem om den
hals droeg. Welk een ontmoeting! Hij vermande zich en zon,
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der iets van zijn ontroering te laten merken, zeide hij : „Vriendschap, ik geloof verkeerd te zijn, ja, ik zie het al, gegroet". De
ontstelde vader spoedde zich nu naar den Landrichter te Delden, wien hij zijn wedervaren meedeelde. De voorzichtige magistraat beval hem met niemand over deze gewichtige zaak te
spreken, en besloot Klaas den volgenden morgen, die een feestdag was, bij zijn gang naar de kerk te laten arresteren. De
ambtsdienders werden met zijn aanhouding belast. Toen de
schurk den volgenden morgen de kerk wilde binnentreden, traden de dienders op hem toe en brachten hem voor den Landsrichter. Heel Delden kwam natuurlijk door deze arrestatie in
opschudding, en 't was of de menschen ruimer adem haalden,
nu Klaas de frissche buitenlucht was ontnomen. Ja, de ure
der vergelding had geslagen. Weldra werd ook Aarne en haar
zoon Gerrit gevangen genomen. Jannes. de oudste zoon, had intusschen reeds de plaat gepoetst.
Op weg naar de kerk was hem ter oore gekomen, dat z'n
vader voor de kerkdeur was gearresteerd en ook, dat een oude
„haozenkremer" overal in den omtrek naar z'n zoon had gezocht, wiens buis hij toevallig had aangetrokken.
Onderweg trachtten de ambtsdienders een en ander van moeder en zoon gewaar te worden. Het sluwe wijf begreep echter,
dat zwijgen voor haar goud waard was. En Gerrit was duizenden malen op 't hart gedrukt, dat hij nooit iets mocht
verklikken en op alle vragen, die men hem deed, steeds moest
antwoorden: „Daer weet ik niks van of." Dat was hem te
meer ingepeperd sedert Klaas en Aarne ontdekt hadden, dat
Gerrit tijdens de moordpartij op Stint niet altijd geslapen had.
Hoe men dat te weten was gekomen? Toen Gerrit een paardagen na den moord om de een of andere reden van z'n moeder een flinke aframmeling kreeg, voegde hij haar brutaalweg toe: „To maer, ik zal an langen Roolf zegn, wat i-j met
den haozenfosscher hebt e-daoni" Dit gezegde bezorgde toen
den knaap een zware bestraffing van z'n vader,die hem daa.rbij toevoegde: „Ai 't durft te waogn un woord te klikn, slao
'k ow met de akse de hassens in."
Klaas erz z'n vrouw waren voor den Landrechter brave zielen
die geen mensch kwaad zouden doen. Gerrit verpraatte zich
echter al heel gauw. „Je zult naar de hoenderkouw te Oldenzaal worden gebracht, zei de richter eensklaps op gestrenge
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toon, omdat je de lamp hebt vastgehouden, toen je vader den
haozenkremer dood maakte." „Dat lochste, dat heb ik nich
edaone, ik zin nich oet 't berre wēs oonze moor har de
laampe," riep de knaap driftig.
Door deze guile bekentenis van den knaap, begreep men
'n mooie vangst te hebben gedaan. Een onderzoek ter plaatse bracht nog meer aan 't Licht. Spoedig vonci men 't lijk van
den vermoorden kremer en in de nabijheid daarvan nog meer
overblijfselen van menschen.
De moordenaars werden naar Oldenzaal gevoerd, waar ze
van wege 's Lands Hoogheid van Twenthe een scherp verhoor
ondergingen, maar Klaas en Aarne waren nog altijd zoo onschuldig als een pasgeboren kind. Nu werd Jan Hermen Ko3n,
de scherprechter der heerlijkheid Breclevoort ontboden. Hij
kwam en op 't raadhuis te Oldenzaal maakte hij de „pijnbank, pleye en torture" gereed. Na dit „scherper examen" kwam
Aarne tot volledige bekentenis. Maar Klaas bleef de verstokte booswicht, men was genoodzaakt hem in boeien te slaan
en dag en nacht te bewaken. Om zeker te zijn, dat hij niet zou
ontvluchten of de hand aan zich zelf slaan, werd de dwangstoel gemaakt, het historische meubel dat vele jaren op 't
raadhuis te Oldenzaal, daarna in 't geschiedkundig Overijsselsch
museum te Zwolle te kijk stond en thans behoort onder de
merkwaardigheden der Oldenzaalsche Oudheidkamer.
Het lust me niet U het geheele afschuwelijke vonnis in alle
details mee te deelen, dat over de moordenaars geveld en uitgevoerd werd. In de maand September van het jaar 1775 werden de vonnissen voltrokken op den Galgenbelt buiten Oldenzaal, aan den ouden weg Oldenzaal-Borne. Duizenden, Oldenzalers en vreemdelingen uit Twenthe en verre daar buiten kwamen samenstroomen om dit vreeselijk schouwspel te zien. De
verstokte Hutten-Klaas had meermalen verklaard: „Gin nood,
zee zeū t mi-j nich hangen mien maester Joost (de Duivel) zal
mi-j wa kommn haaln". Maar Joost liet Klaas in de banje
ure in den steek. Toen het vonnis voltrokken was, keerden alien
met afgrijzen en huivering vervuld huiswaarts, maar toch er
over verheugd, dat Twenthe van dit „ongedierte" was verlost. Gerrit werd door den Drost van Twenthe op een schip
naar West-India gezonden met recommandatie hem daar te
houden. Wat er van hem werd, weet men niet. En Jannes? Wel,
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dra had men ook hem gevat en hij werd, even als zijne ouders
geradbraakt. Nog steeds staat de Wiener-Steeg in een zeer
kwade reuk en de Hutten-Klaas geschiedenis, telkens hoe lazger, hoe mooier en interessanter, is nog steeds een welkome
afleiding gedurende de lange winteravonden bij zoo menig
Twentsch haardvuur.
Op 13 Sept 1755 werd het vonnis over Klaas, Aarne en Jannes uitgesproken. Vader en zoon werden veroordeeld „omgebracht te worden ter plaatse, waar men gewoon is crimineele
halsjustitie te doen en nadat alvorens de moeder zal zijn geexecuteerd, door den scherprechter aldaar o p een houten kruis
vastgebonden, van onderen op levendig geradbraakt en beenen en armen stukgeslagen, voorts nadien met dezelve of anders met soortgelijke bijle, waarmede de twee moordenarijen
bedreven zijn, het hoofd en harsenen van voor en achter ingeslagen en aldus van het leven tot den dood gebracht te worden
wienna (waarna) het doode lijk (van Jannes) nadat de executie
van den vader mede zal zijn geschied, van het kruis ontbonden,
door den Scherprichter of te zijne assistenten en verdere bedienden der crimineele justitie, met een touw om den hals, naar
het daartoe vervaardigde en opgerichte Rad zal moeten warden gesleept, op hetzelve gehecht in ketenen gekionken, de bijle
aan de rechterzijde van het lichaam met klinknagel gaande
door de steel van de bijle, wel en suffisant in den rand van
het Rad, recht in de hoogte vastgemaakt en aldus aldaar tot
een afschuwelijk voorbeeld en rechtmatigen afschrik van anderen blijven leggen."
Tegen Aarne luidde het vonnis: „te worden aan een paal
gebonden. met een strop om den hals geworgd, dat er de
dood van volge, en dat vervolgens haar doode lichaam op een
Rad naast en bij de twee andere Raderen zal worden gehecht, in ketenen gekionken, om aldaar tot een afschuwelijk
voorbeeld voor andere moeten verblijven".
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't Verbranden van het slot „Eerde"
bij Ommen

„Gij kept toch Rijssen wel, hoorders, dat oude landstaije
in Twenthe? Me dunkt ge moet het kennen om de mooie
ongerepte omgeving en de vele eigenaardigheden aan plants
en inwoners verbonden. Immers, hoe eenvoudig is het nog in
vergelijking met de zustersteden! In 1806 vond men er slechts
eene der voornaamste vrouwen, die den naam van juffrouw
droeg. De overige, ofschoon haar echtgenooten niet eens een
donker gezicht zetten, toen Napoleon tidrceerde, stelden zich
tevreden met den algemeenen naam van vrouw A. of B. en
met het eenvoudige gladde mutsje van neteldoek. Dit is Flu
wel wat gewijzigd, maar toch het oude is nog niet geheel
voorbijgegaan. Zoo kan men in den zomer ook gerust de bewoners nog beschouwen als blanken, negers en geel- of roodhuiden, a; naar gelang hunner werkzaamheden. De veenbaas,
al is hij bemiddeld, is des zomers even gelijk aan den Moriaan
als zijn minste arbeider en evenzoo is het gelegen met de
steenbakkers. Bezoekt men deze lieden bij hun arbeid, dan dragen alien 't zelfde costuum en zijn alien met dezelfde materie
beschilderd, zoo dat men den een niet van den ander onderkennen kan, zelfs de vrouwen niet van de mannen. De eerste
toch werken even hard als de laatsten en de kleederdracht is
bijna dezelfde. De blanken, die er wonen, zijn natuurlijk de stedelijke arabtenaren, van den Burgervader tot den Gemeentebode, alsmede die heeren, die door den Staat gezonden zijn,
om de Staatsbetrekkingen waar te nemen. Sedert die er meer
dan vroeger zijn, beginnen er ook meer juffrouwen te komn.,
en wie weet, hoe lang het duren zal, of het vier- of vijftal Mevrouwen, dat we nu reeds tellen, zal tot een paar dozijn zijn
aangegroeid. Ik heb er vrede mee, als 't er maar beter door
wordt; maar toch ik ben innig gehecht aan het oude Rijssen.
.
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Oud is het, want in het jaar 1829 vond men bij het graven van
klei een menschelijk geraamte, waarbij een houweel en een
lederen zakje. Dit laatste hield een muntstukje in ter grootte
van onze tegenwoordige kwartjes. 't Was onder de regering
van keizer Commodus geslagen en nog zeer gaaf. Dit toch is
een bewijs, dat de omstreken van het leemveld toen reeds
bewoond waren, want waar leem gegraven wordt, worden ook
stenen gebakken. Jammer is het, dat ten jare 1437 de Stadsarchieven door een grooten brand zijn verloren geraakt, w!e
weet, welke belangrijke historische berichten daarin zouden
gevonden zijn! En dat is al wederom een bewijs van de oudheid der stad; want de sage houdt zich veelal op daar, waar
vroeger adellijke kasteelen en roofnesten gevonden werden,
waaronder, of in wier nabijheid de dorpers zich nedersloegen
om beveiligd te zijn tegen den algemeenen roofgeest, die toen
heerschte. En wandelt men nu bij helderen maneschijn op
die plaatsen rond, waar vroeger de fiere jonker te paard reed
en na den rijtoer de trotsche jonkvrouwe op den Burcht ten
dans geleidde, dan duurt het niet lang of de sage komt •a
terzijde en fluistert u in 't oor: Hier gebeurde op dien tijd d: t:
of: ginds werd eens een bloedig drama afgespeeld tusschen
Heer, enz. enz. En hoe nader men bij de meer beschaafde tijden komt, toen men de Histori ēn begon te boeken, hoe duidelijker men ontwaart, dat de sage ons geen onwaarheden in
het oor fluistert, maar dat tenminste haar grondtoon waarheid
inhoudt. Daarom wenschte ik, .dat gij alien Rijssen kendet,
want vroeger waren de mooie omgevingen rijk aan Havezathen, die met hun bezitters en met al hun glans en grootheid
reeds lang in het niet zijn verdwenen.. Hoe gaarne zou ik met
U dien klassieken grond bewandelen opdat de een hielp herinneren, wat den ander ontgaan was. Maar, omdat ik weinigen
of niemand ken, die er voor uitkomt mijn geboorteplaats en
haar omgeving te kennen, wil ik wel geheel alleen de mij aangename wandelingen doen en wat ik zoo opvang van de sage
en van de overleveringen gaarne in verband brengen met de
geschreven historie.
't Was lang geleden, dat ik de plaats bezocht, waar eenmaal de havezathe „Grimbergen" gestaan heeft en waar ik
als kind zoo menigmaal op druiven was onthaald door de bewoners van het nog aanwezige bouwhuis. Op een lieflijken
-
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zomeravond begaf ik mij derwaarts en de schemering was
reeds gevallen toen ik mij op een stuk der omgevallen poort
nederzette en in gepeins geraakte over het vergankelijke van
menschelijke grootheid en kunst. Het kasteel toch, hier eenmaal aanwezig, dagteekende uit de vroegere Middeleeuwen en
had menig geslacht binnen zijn muren zien geboren worden
en uitsterven. Wat hadden hier al fiere freules en hoogmoedige
jonkers gewoond, die een ware plaag waren voor den nabij
wonenden huisman!.
Maar ook hoevele edelaardige Vrouwen en edele Baronnen
waren hier een zegen voor de arme inwoners! Hoe menigma al
had het kasteel zijn aandeel gehad in de binnenlandsche veeten ja, hoe dikwerf was niet een der Baanderheeren door
een buurman aangevallen, of omgekeerd. Klassieke grond!
verhaal mij, riep ik in vervoering uit, wanneer het U en Uw
bewoners bange was! Nauwlijks had ik dien uitroep geslaakt,
door de echo herhaald, of er ruischte iets in den hoogen populler aan mijn zijde. Ziet, de sage daalde neder en fluisterde
mij in het oor:
„Het was hier bange, toen Bisschop Frederik van Wevelickhoven tweemalen in het Oversticht viel om de oproerije
vasallen van Weggedam en Eerde te straffen voor hun moedwil!" Zo verplaatste mij de Sage al dadelijk in het jaar
1379, dat jaar, toen het roofslot Eerde in brand werd gestoken en tot op den grond toe geslecht; toen zijn bezitter, Evert
van Essen, na veel rooven en plunderen de vlucht nemen
moest naar den vreemde en toen te Nieuwebrugge het besluit
van den Bisschop genomen werd, dat er geen nieuwe kastelen door de Edelen meer zouden gebouwd worden dan met
toestemming van den wettigen Landsheer en de drie hoofdsteden. Zijt gij weetgierig naar een dier tochten van den
strijdlustigen, maar degelijken Bisschop? Welaan, verplaarst
u dan met mij in het boven genoemd jaar en hoort wat
overlevering en geschiedenis mij daaromtrent in de pen gegeven hebben.
Het was een koude winter, die winter van 1378 en 1379 en
toch ontmoeten wij Utrechts Mijter-Vorst in de maand December op weg van Deventer naar dat gedeelte van Twenthe,
waarin Rijssen gelegen is. De soldeniers, die hij bij zich had,
waren niet vele en bestonden alleen uit zijn lijfwacht en eenige
,
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voorname, getrouwe Edelen. Hij begaf zich naar deze streek
om de geschillen, die er gerezen waren tussen de Huizen Eerde en Rhaan, zoo mogelijk bij te leggen. Inderdaad, het was
een moeilijke taak, want elk Baanderheer had zijn partij: de
Havezathen Almelo, Grimberg, Oosterhof, den Dam, elk had
een partij gekozen, deze ter eene, die ter andere zijde! De trotsche en machtige Evert van Essen van Eerde had het huis
Rhaan reeds geheel vernield en menig dorper en heidebewoner was onder de bij 1 van de zijnen gebleven. Het platteland
was als een wildernis en de brooddronken soldeniers lachten
een satanslach, als zij uit weerlooze dorpen de vlam hoog in
de lucht zagen stijgen.
Dat kon, dat mocht zoo niet langer en daarom was de Bisschop nu in aantocht om zoo mogelijk een einde te maken
aan dezen onderlingen verdelgingsstrijd.
Moede van zoo lang te paard hebben gezeten, was hij blijde,
dat hij weidra, tegen den avond, het kasteel zou vinden, waar
hij kon uitrusten van de vermoeienissen van den dag. Ofschoon de geschiedboeken ons de plaats van dat kasteel niet
aanwijzen, waag ik het, uit overlevering en gesteldhei d,
het te plaatsen bij mijn geboorteplaats en wel daar, waar thans
nog een kleine, door grachten omgeven woning ons de standplaats aanwijst van den Beverfeurde, vroeger ook wel Bisschopsstai genoemd. En dat ik dit met eenigen grond kan doen
zal uit het volgende blijken.
Bij het allengs doorbreken van het Christendom in deze streken werkten Lebuinus te Deventer, Marcellus en de beide
zwarte Ewalden te Markelo, Laren, Lochem enz. terwijl Plechelmus zich te Oldenzaal gevestigd had. De Saksers namen hoe
langs zoo meer het nieuwe geloof aan, vooral toen Karel de
Groote, niet meer met het zwaard des Geestes, maar met
dat van den sterkste, onder hen gearbeid had. Omdat nu elk
geloovige minstens eens per jaar, om Paschen, hoogtij vieren moest, was de of stand voor de tusschenbewoners der steden Oldenzaal en Deventer van veel te groote uitgestrektheid,
waarom bovengenoemde predikers besloten, halfweg een kapel te stichten en dat wel aan de groote passage, waar eerst
een kapelaan en later een pastoor den .dienst verrichtte. En
keert en wendt nu de kaart van Overijssel zoo ge wilt, de middenafstand tusschen genoemde steden blijft altijd Rijssen.
,
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Vo'gens de verklaring van oudheidkundigen is :de noordelijke
kerkmuur over de duizend jaar oud.
Wellicht is dit dan nog een overgebleven stuk van de steenen
kapel. Toen nu later het Christendom voor goed gevestigd
was en onze provincie een deel van het Sticht of Utrecht uitmaakte, moesten de geestelijke bestuurders, eens in het jaar,
naar Oldenzaal ter „klaringe" want ook de wereldsche zaken
werden door genoemde heeren in orde gehouden. Volgens overlevering hadden de bisschoppen halverwege een versterkt slot,
waar zij eenige dagen vertoefden om de zaken van het omliggende platteland te regelen en van paarden te verwisselen. Zooals reeds gezegd is, werd de Beverfeurde vroeger de
Bisschopsstal genoemd, terwijl een huizinge in de nabijheid
vroeger het klooster Brandlicht geweest is. Hoe opmerkelijk
een klooster in de nabijheid van het verblijf van den bisschop, die dus zonder groote moeite, wanneer zijn plicht het
medebracht, den dienst kon verrichten. Tot voor korte tijd bestond er ook nog altijd een voetpad, de overlevering spreekt
zelfs van een ondergrondsche verbinding, van den bisschopstal naar Brandlicht. Wie weet hoeveel geestelijke en eerwaardige mannen in vroeger eeuwen hun voetstappen gezet
hebben op dit nu in onbruik geraakte voetpad. Volgens verdere overlevering bestond er nog een Vrouwen-Convent, dat
ondergeschikt was aan Brandlicht, waar de zaken der geestelijke Zusters geregeld werden.
Dat kleine Convent heeft gestaan waar nu de R.C. Kerk gebouwd is en dat nog in tweeēn werd verdeeld in het „Rozengaarder Convent" en in de „Boshofte". Daardoor laat het
zich verklaren, waarom uit eenige woningen jaarlijks ten behoeve der Kerk een zoogenaamde „uitgang" gevorderd wordt,
want van Brandlicht ging er een breed voetpad naar de
Vrouwen-Conventen. Als daar later huizen gebouwd werden,
moest dit pad van de geestelijken afgekocht worden, die dan
genoodzaakt werden een grooter omweg te maken. Thans
wil ik vragen of het na al het opgemerkte wel gewaagd is
den Bisschop op den Bevervoorde te doen uitrusten.
Het is dan op den avond van den 14en December 1378 dat
wij heer Frederik met eenigen zijner getrouwen daar aan treff en. Er brandt een groot vuur in de schouw waaraan door
houtblokken „krachten ten vlamme" gegeven wordt. Zij hadden,
,
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zoo verkleumd als ze waren, ook wel warmte noodig, daar
zij dien dag reeds van Deventer gereden hadden op de tom
nog zoo ongebaande wegen.
„Vermaledij de Baroenen", gromde de Bisschop, terwij 1 hij
zijn ijskoude handen voor het vuur hield, vermaledijde Baroenen, dat gij toch erfelijk in veete leven moet. Geen jaargetij
neemt gij in aanmerking; waarom niet gewachtet tot de voorjaarszonne uwe spietsen konde doen glinsteren! De sneeuw bedekt nu sloten en wegen en menig braaf soldenier of schobbejak zal jammerlijk omkomen, alleen omdat gij uwen baande ŗtrots wilt botvieren! Maar, in trouwe, Hopman Arent (hier richtte hij het oog op een flink jongeling van zoo wat midden in
de twintig jaren) het zal einde hebben met die moedwillige
sprongen van mijne vasallen! Al ware het Uw heer Vader
zelf, dien ik hoog acht boven anderen, waagt hij, of wie ook,
na dezen wederom eene veete zonder mijne voorkennisse, de
boete daaraf zal vreselijk zijn, zoowel de geestelijke als de
vleeschelijke!"
Hier greep hij krampachtig den rijk vergulden kroes met
warmen wijn gevuld en ledigde hem in eene teuge ter helfte!
„Maar Hoogwaarde, sprak de aangesprokene, er kan soms
iets gaande zijn, dat niet duldt tot ruste, een geheelen winter, maar dat noodzakelijk maakt dadelijk te handelen!"
„Gij schijnt beter ingelicht dan ik, Joncker, idaarom zet u
en verhaal, wat gij weet! Het is juist omdat ik onopgemerkt
ter hoogte der zake wil zijn, dat ik reize als een gewoon poorter en dat geen klokkengelui of feestgejoel mijne ooren getroffen heeft, de dorpen doortrekkende. Ik wil hier en daar
kondschap opdoen, zoowel bij den huisman, als bij den ridder,
alvorens ik de strijdlustige Baanderheeren hoor en daarom
achtte ik het raadzaam bedektelijk te reizen, maar kom
nu, Joncker, zeg mij, wat weet gij? Die hier den kloeken jongeling had kunnen bespieden, had opgemerkt, dat hij tot over
de ooren kleurde en liever gezwegen had, maar de vraag des
Bisschops was een bevel en daarom sprak hij: „Hoogwaarde,
de Heer van Eerde heeft aanzoek gedaan om de hand van
Gisela ten Damme, bij haren Voegt, Heer Frederik van
Heeckeren van der Eeze thoe Almeloe, die dit aanzoek verworpen heeft. Nu heeft de heer Evert gezworen niet te rusten,
alvorens hij gebrand ende geroeft heeft in de dorpen den Hel186

lendoorn en den Hamme ende het zoo erg te maken, dat men
zijnen wensch noodgedrongen vervulle. Hij zal niet stille zijn
voor men haar in zijne armen voert of hij zal ze stelen en
om kracht aan zijne woorden bij te zetten, heeft hij reeds de
Stins Rhaan van den neve van Almeloe in de assche gelegd!
Is het daarom wel raadzaam tot het voorjaar te wachten,
Hoogwaarde?"
„Voor zulk een volbloed jongeling als gij niet, sprak de Kerkvorst en vooral niet omdat de oogskens van het maagdelijn
u ook bekoord hebben! Arent, Arent, ik had u zoo gaarae
eenmaal Proost te Utrecht gezien maar bij mijn gewaad -mijne gelofte zal ik houden volhardt gij bij uw besluit en
wilt gij het stalen pantser niet verwisselen tegen de geschoren
kruin, dan zult gij de Jonkvrouwe „ten Damme" de uwe noemen en geen Evert van Eerde zal ooit zijne schendende hand
slaan aan het maagdelijk rooske! Hij ook, een man, die midden zestig jaren telt en aan de kiste denken moest, durft nog
vragen eene bloeme te plukken, die nauw twintig lentes beleefd heeft! Neen, Evert, dat zal u belet worden door uwen
wettigen Landsheer en Bisschop. Doch Joncker, voor heden
genoeg eraf, neem de belle en dat de maaltijd opgebracht
worde mij hongert. Geen pauwetongetjes maar jonge walvischreepjes met een goed gebakken meelkoekske moeten worden gebracht dat stijft de mage die zulks heden hoog noodig
is roep meteen den klerk en laat ons met ons drie8n aanzitten".
Terwijl nu de vermoeide reizigers den inwendigen mensch
ten goede werkzaam zijn, begeven wij ons in dien tusscheotij d naar het Huis „Eerde" bij Ommen om in kennis te geraken met zijn eigenaar en bewoner Heer Evert van Essen.
Door allen, die zich verdiept hebben in de kennis der geschiedenis dier tijden, wordt hij ons beschreven als een ruw, hardvochtig Ridder die zich weinig aan eer of plicht liet gelegen
liggen en die in navolging van Heer Herbern van Putten tot
zinspreuk had: „Gods vriend Pn allemans vijand". Dat het
huis van zoo iemand meer dan een gewoon kasteel wezen
moest, laat zich begrijpen, ware het ook, dat het gebruik dier
tijden niet had medegebracht, dat men vadems breede muren
bouwde en dat men dubbele grachten om de stinsen liet graven. Eerde was een der sterkste sloten uit dien tijd vanwaar
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de eigenaar en de zijnen de rooftochten deden, die dikwijls
zoo noodlottig waren voor reizende kooplieden en ook meer
dan eens den stillen dorp- of heidebewoner op have en goed
te staan kwamen!
Lustig ging op zekeren avond de kroes in de rondte en
werden er heildronken gebracht op „den echten en goetvrundelicken heer Evert van Essen." Hij had sedert lang een
geheim op 't harte, dat hij heden zijn tafelvrienden bekend
maakte. En, dat geheim was? Dat de ruim zestigjarige weduwnaar 't plan gevormd had opnieuw in het huwelijk te treden en wel met Gisela, erfdochter van het huis ten Damme
bij Hellendoorn. Hij had de twintigjarige op eene „klaring"
aan de Nieuwebrugge bij Ommen ontmoet, waar zij met haar
voogd Frederik van Heeckeren van der Eeze, heer van Almelo, was verschenen. Na de klaring zou zij door dezen naar
de nabijliggende zathe Egede geleid worden, welker bewoners
reeds de ouderlooze in hun midden wenschten te zien. Haar
voogd was hiertoe te gereeder gezind omdat zij sedert den
dood haars vaders, heer Gerrit ten Damme als 't ware opgesloten op haar huis geleefd had. Ware Jonker Arent nog op
den Grimberg geweest, hij zoude zeker de droeve gedurig getroost hebben, want sedert eenige jaren was de kennis tusschen
deze twee meer dan gewoon.
Gisela had veel aandeel gehad in de keuze van Arent, toen
hij den krijgsdienst verkoos. Als jonger zoon des huizes wc+s
hij volgens gewoonte dier tijden voor de Kerk bestemd en allicht zou hij zich in dit getroost hebben; maar toen hij met
de Jonkvrouwe in kennis geraakte en zij hem later aanmoedigde, was zijn besluit genomen. Ofschoon reeds bestemd
tot Kanunnik en Proost van St. Pieter te Utrecht, verwierp
hij al .deze schoone vooruitzichten en rustte niet, voor zijn Vader toestemming had gegeven, dat hij als vrijwilliger onder
de speerruiters van den Bisschop was opgenomen. Weldra
onderscheidde hij zich bijzonder, vooral op den ongelukkigen
tocht naar Goor, zoodat de Bisschop innig aan hem gehecht
werd en hem spoedig Hopman maakte voor een afdeeling van
zijn lijfwacht. Nog meer, op dien tocht naar Goor had de j onkman zijn hartsgeheim aan den Bisschop geopenbaard, en, o,
blijdschap, deze had zulks goedgunstig opgenomen en hem zijn
bijstand beloofd. Die blijdschap werd nog verhoogd, toen de
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ouders van weerszijden geen zwarigheden maakten en
zelfs het huwelijk reeds bepaald was tegen de maand Mei
des volgenden jaars.
Van nu of was Arent nog al eens met verlof ter Damme.
Hij was er ook toen Hellendoorn en omstreken, zoo ook Rijssen in den jare 1377 door een hevige pestziekte bezocht werd.
De dikke muren van den Dam vermochten niet dien vij and
buiten te houden en wel dra woedde hij vreeselijk op het kasteel. De oude Gerrit en diens huisvrouw stierven in de armen van Arent. Niets was hem te veel en wat de geneesheer ook sprak van besmetting, hij hield niet op de lijdenden
te laven en te troosten. En toen nu niets had mogen baten
en de dood de vensters ingeklommen was en de lijken ten
derden dage ter ruste waren gebracht in de Kerk te Hellendoorn en na dien dag de meeste troosters zich wederom huiswaarts begaven, toen wierp de schuchtere maand zich in de
armen van den Hopman en gaf zich zelve en het hare onvoorwaardelijk aan hem, die zooveel opofferende liefde aan haar
ouders en haar bewezen had.
Geen verandering zou in de voorgenomen plannen plaats
grijpen, want ook heer Frederik van Almeloe, oom en voogd
van Gisela, stemde in alles toe. Ach, de mensch had hier
gewikt; Boven was 't heel anders besloten! Maar zoo doorredeneerende zoude ik wel geheel en al van Essen en de zijnen vergeten. Wij lieten hen bij de bokalen, die lustig rondgingen. „In trouwe, sprak van Essen, in trouwe, nooit zag
ik schooner maget dan Gisela ten Damme!
De H. Maria van Magdala kan niet schooner geweest zijn en
ruste zal ik mij niet gunnen voor ik haar als Burchtvrouwe
binnen deze muren zie. Wat zou mij ook beletten? Wie zoude
de klein-adellijke Gisela weigeren aan den grootsten Baanderheer van onzen heer Frederik van Wevelickhoven?
Haar oom van Almeloe? Maar reeds kent hij mij uit de veete
met den graaf van Bentheim. Hij zal mij niet gaarne als vijand tern g zien in zijn landpalen; en bij St. Joris, mocht de
Bisschop bestaan zijn zegen te weigeren, ook hem zal ik afwachten. Ik weet wel wat er gaande is tusschen Jonker Arent
van den Grimberg en mijne Gisela, maar noch de Pater,
noch de vader van dien melkbaard en de luttele stins Grimbergen zijn voorwerpen die heer Van Essen bevreesd kunnen
.
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maken. 't Sa, jongelingen! een feestdronk op de aanstaande
bruiloft van mij en de Jonkvrouwe, al zouden brandende dorpen ons als fakkels dienen, en al moest menig ellendig dorper daarvoor den dood ingaan. Bij St. Aloisius, mijn patroon,
ik zweer Gisela binnen een jaar de mijne te noemen of het
geheele Oversticht in vuur en vlam te zetten!"
Aan het goedkeurend geroep scheen geen einde te komen;
het „Leve onze Burchtheer" klonk daverend door de ruime
zaal van de Stins Eerde. Satan zat onzichtbaar bij hen en verheugde zich in het vooruitzicht, dat de mensch wederom toonen zou, wat hij eigenlijk is.
Wij keeren tot den Bisschop terug, terwijl deze boozen hun
slaapsteden hebben opgezocht. Maar zouden zij kunnen slapen?
0, gewis; de slaap valt op de goddeloozen, opdat zij, terwijl
ze rusten, geen kwaad kunnen doen aan de ruste der braven!
Bisschop Frederik, of Floris, gelijk hij door sommigen ook
genoemd wordt, gevoelde na den stevigen maaltijd behoefte
aan rust en gebood dat men de avond-getijen lezen zouden
en zich daarna ten bedde begeven. Jonker Arent, die met
hem in dezelfde kamer zou overnachten, ging hem voor met
een brandende lantaarn. „Jonker, sprak de Bisschop, zodra
morgen de wereldsche zaken met de gemeensluiden zijn afgehandeld, rijden wij, alleen, naar de Stins van uw heer Vader. Geen ruiters zullen ons vergezellen. lk wilde zoo gaarne zonder opzien tot hem gaan; en in trouwe, sedert onzan
tocht naar Diepenheim en Goor zullen zich de Van Veelen's
wel stille houden en zullen wij wel zonder perickel van overrompeling naar den Grimberg kunnen rijden". Toen nu, des
anderendaags, de zon ter Westerkimme daalde, zag men hem
met zijnen hopman te paard den weg inslaan, die langs het
klooster Brandlicht liep om zoodoende met het stedeke niet
in aanraking te komen en koers zetten naar den Grimberg.
Stil en in zich zelven gekeerd was zoowel de Bisschop als
heer Arent en weinige woorden waren nog tusschen beide
ruiters gewisseld, toen zij reeds het „Veer" te Rijssen gepasseerd waren. Alras kwamen zij in de eerste rij bomen, die naar
het kasteel geleidt. De sneeuw kraakte onder de hoeven der
paarden en beiden verlangden naar den gloeienden haard
van het gastvrije huis. Weldra zagen zij het voor zich bijna waren zij er, toen zich opeens, uit het kreupelhout, iemand
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aldus hooren deed:
„Vertraag een oogenblik uw rit,
En wil mijn zwakke stemme hooren
Heer Bisschop! haast u niet, ik bid
Rijd langzaam of gij zijt verlooren!
Houd steeds den Jonker aan uw zij;
Laat hem van uw gelaat niet wijken.
U dreigt gevaar; geloof toch mij,
..
Of waarheid zal te droef ras blijken!"
„Bij St.-Bavo, Arent, die stemme heb ik meer gehoord!"
„Ik ook, Heer, sprak .deze, en vergis ik me niet, dan is het
de heidin Jolande, die ons voor twee jaar te Diepenheim ontmoette en later zooveel toebracht tot uw verlossing. Laat ze
voor U verschijnen Heer, en hoor haar; zij is, dunkt mij geene heidinne van geboorte".
„Maar Jonker, waaraan denkt gij. Een verworpene in mijne nabijheid en dat ten tweeden male, ik vreeze dit.
Spreek gij haar, ik rijd vast aan!"
„Hoogwaarde, rijd toch niet alleen!
't Verraad loert gretig om u heen.
daar ligt de man
Een steenworp ver
Die rooven en die moorden kan!"
zoo klonk het uit het hout, terwijl aan de overzijde van den
dijk iemand zich vloekende en dreigende verwij derde.
Jolande was intusschen bij de ruiters gekomen en sprak:
„Heer Bisschop, de zake, waarom gij komt en den heer van
Grimberghe spreken wilt, is reeds te verre gedreven, dan
dat uwe bemiddeling zal aangenomen worden. Heer Evert is
zelfs blijde met uw komste en hoopt u het zelfde onthail
te verschaffen, dat u, nu twee jaar geleden, te Goor te beurt
viel. Helaas, dat mannen uit ons yolk zich lenen, om u in
het ongeluk te storten. En niet alleen gij, maar ook Jonker
Arent zal, hoe onschuldig ook, hunne wrake moeten ondervinden. Och, dat wij ook door de Christenheid verdreven worden van den eenen hoek der wereld naar den anderen en dat
er onder u zijn, voor wie het een genoegen is ons te martelen
en te dooden. Had heer Frederik geen twee der onzen onschuldig doen ter dood brengen, de geheele bende zou u
trouw geweest zijn als vroeger te Goor; maar nu zijn de me .sten tegen u en hij, die daar straks het kreupelhout uitvlucht,
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te, was daar geplaatst cm u, Heer Bisschop, verraderlijk om
te brengen, U en den Jonker.
„In trouwe, hoe wist men van mijne komste?"
„ O , Heer, de heiden weet alles! Hij heeft bij alle vasallen
en poorters zijn vrienden -- hetzij dan omdat hij gevreesd
wordt, hetzij omdat poorter en huisman door de Edelen als
heiden worden behandeld. En wilt gij ter Nieuwebrugge gaan,
laat dan eerst door uw getrouwen den weg onderzoeken, die
daar henen leidt. Het verraad schuilt overal."
„Maar zeg, Jolande, hernam Jonker Arent, maar zeg, waarom heeft heer Frederik twee uwen doen dooden?"
„Edele jonker, de koude neep hard en de voorraad der
brandstof was gering. Wij lagen aan den hoek van heer Frederik's bosch, komende van Saasveld. Nu ging zij, die wil,
dat ik haar moeder noem, met mij even in het bosch om
doode sprokkels te garen, toen twee koddebeiers ons nazetten en inhaalden. Och, wat hebben zij ons mishandeld! M o eder gaf geen zucht, maar ik kon mij niet bedwingen te
gen, zoo pijnde men mij. Op dat geschrei kwamen eenigen
van de onzen te voorschijn; er ontstond een gevecht tusschen
de mannen, terwijl wij ons verwijderden. Men zegt, dat een
koddebeier gebleven is. Daags daarna, juist toen wij opladen wilden, liet heer Frederik drijfjacht op ons houden
met menschen en honden, evenals op wilde dieren. Zie, hoe een
dier woestaards mij in het aangezicht beet. Twee mannen
der onzen werden gevankelijk weggevoerd en toen zij tegen
den avond niet terugkeerden, gingen sommigen op verkennirtg
uit, en o, woede, zij vonden hun makkers voor de brug van
het Huis opgehangen aan eikeboomen. Nu zwoer de geheele
bende wraak. Zij ging uiteen, elk zijn aangewezen weg en omdat zij wisten, welke veete er gaande was tusschen Heer Evert
en Heer Frederik, hopen zij onder de Edelen een goede slag
te slaan! U, Hoogwaarde, zal de felste wraak vervolgen omdat gij door de jaarlijksche afkondiging tegen ons verblijf op dezen grond als de voornaamste oorzaak van meest al
onze onheilen beschouwd wordt. Waarschuw, als ik u b i dden
mag, heer Frederik, dat hij niet optrekke. En doe gij ook zoo
uw vader, Jonker, want Evert zal niet nalaten partij te trekken van den dienst, dien ons yolk hem reeds heeft aangehoden. Och, dat ik de menschen, waarmede ik ben opgegroeid,
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aan gevaar moet blootstellen, maar 't is of ik er toe gedwongen worde! 't Is mij alsof ik ook tot de blanke menschen behoor. 0, ik verbeeld mij ook eenmaal in een prachtig huis gewoond te hebben. Ik haal mij gedurig een lief gelaat voor
oogen, dat knielend over mij henen buigt en mij leert bidden.
Maar, als ik daarover spreken wil, zegt zij, die zich mijne
moeder noemt, dat ik droom, dat zij mij, toen ik nog heel
jong was, eens medegenomen heeft naar zoo'n huis, toen zij
daar geroepen was om de burchtvrouwe de toekomst te onthullen en dat dit voorval mij nog gedurig voor den geest
zweeft. Maar ik geloof het niet. Doch wat raken u de klachten
van de arme Jolande! Wat ik voor u verrichten kon, heb ik
gedaan. Misschien zien wij elkander niet weder; daarom nog
voor het laatst: Jonker Arent, blijft bij uw Bisschop of
mocht het zijn, dat diensten het noodzakelijk maken, dat gij
u verwijdert wees dan niet te moedig, wees voorzichtig.
De Heer neme u in Zijne hoede! 't Zal met Jolande wel gedaan zijn, nu gindsche man mij gehoord heeft. Hij zal mij weten
te vinden." En voort ijlde het meisje; misschien wel van de
Christenen gestolen, zooals de Zigeuners meer dan eens deden.
Geheel in zichzelven gekeerd, kwamen de ruiters op de Stins.
De komst was onverwacht, maar de begroeting hartelijk; doch
wat de Burchtheer 00k deed, zijn hooge gast bleef afgetrokken. De heidenbenden had hij tegen zich. Dat woog zwaarder
clan een machtige vijand. Hij wist, wat zij vermochten. Hij
kende door voorbeelden de geduchte wijze, waarop zij zich konden wreken. „En hebt gij, Vader, sints idezen zomer ook van
Gisela gehoord?" vroeg Arent. „Meer dan mij lief is, was het
antwoord. „Gij weet dat zij toen door haar voogd naar Egede
geleid is en nu zij gaarne terug wil en haar voogd haar gaarne terug 'zag, nu is heer Evert de hinderpaal; immers het
zou al te gevaarlijk zijn zich op een reize naar Almeloe bloot
te geven. Evert heeft reeds meer dan eens Egede bezocht,
doch haar niet gesproken. Hij toont zich tot op heden hoffelijk, maar zoude hij dat ook doen als hij de maagd in zijne
macht kon krijgen? Heer Egede doet dan ook wijs haar bij
zich te houden tot betere tijden.
„Die, bij St.-Joris, sprak de Bisschop, spoedig zullen aanbreken. Ik zal dien trotschen baander en vasal deze reize niet
tevergeefs een bezoek brengen ik zal hem klein maken
,
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en als een worm doen kruipen in het stof en dat huwelijk van
uw zoon en Gisela zal plaats hebben, al kwam Gelre zelf den
Eerder ter hulpe". Wat ging er toen al niet om in het brein
van Arent! En toen des anderen daags besloten werd, dat
Bisschopsruiters op kondschap zouden uitgezonden worden.,
tevens om te zien in hoeverre heer Evert door 't versperren
der wegen op een vijandelijken aanval rekende, verzocht en
verkreeg hij de toestemming als aanvoerder den tocht te geleiden. Niet lang draalde hij en weldra zien wij hem aan
het hoofd van zestien speerruiters op den dijk die door d.e
buurtschap Notter naar Hellendoorn loopt. Vroolijk draafde
het jonge volkje voort; geen gevaar vreesden zij, gewapend
met spies en dolk en daarbij veel moed en kracht.
Arent was niet eens gedachtig aan de waarschuwing van Jolande. Daar naderde men den Damme. Met een traan in het
moedige oog zag de jonker naar het gebouw om, dat eenmaal
de zoete verblijfplaats was van haar, die hij zoo innig beminde
maar dat thans door hem niet bezocht kon worden. Wat zoude hij er ook doen? Den kastelein, die het thans bewoonde,
kende hij niet en de vele plaatsen terug te zien, waar hij
vroeger met zijne Gisela zich zoo gelukkig gevoeld had, zou
hem maar weemoedig gemaakt hebben. Hij moest maar voort,
voort tot daar, waar hij kon zien of Evert nog gerust op zijne
Stins woonde dan of hij reeds toebereidselen gemaakt had
tot vij andelij ke ontvangst. Helaas! het laatste zag hij maar
al te spoedig en toch hij wilde nog voort en toch, als
het konde, hij wilde zijne Gisela verlossen en veilig in het
midden der zijnen bij haar heer .voogd terugbrengen. Arme
jongeling! Toen het moedige hoopje genaderd was tot bij de
Nieuwebrugge zagen zij niet dat iemand met een donkerbruine gelaatskleur den weg dwars oversloeg, de Regge doorwaadde en in de bosschen verdween. Deze, een der wraakzoekende heidens, spoedde zich tot Eerde en weldra lag
Evert met vijftig soldeniers in een hinderlaag. Daar, waar later om der volkslegenden wille de „Groene Jager" gebouwd
werd en nu nog aanwezig is, werd 's Bisschops yolk eensklaps
omsingeld en na moedigen tegenstand gedood of gevangen
genomen. Jonker Arent, die men herkende aan den groenen
vederbos, zocht den dood maar vond hem niet. Essen had besloten hem te sparen en weldra werd hij als gevangene naar
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Eerde gevoerd. Met de anderen werd weinig omslag gemaakt;
zij werden gehangen maar hij werd, nadat men hem eerst
op een gruwelijke wijze mishandeld had, in een der onderaardsche kelders, waaraan het roofslot zoo rijk was, opgesloten, terwijl heer Evert hem aldaar een blijde bruiloft met
Gisela toewenschte. Dat was de eerste ioverwinning van
den woestaard, eene overwinning die hem later wel duur te
staan kwam, maar die toch de oorzaak werd van het verschrikkelijk drama, waartoe wij weldra genaderd zullen zijn.
Wat al verslagenheid op den Grimberg. Men wist niet of
de Jonker nog leefde of wel den heldendood gevonden had;
maar men wist wel, dat, al leefde hij, hij in de handen van
zijn ergsten vijand gevallen was en dat het de grootste moeite
zou kosten hem daaruit bevrijd te zien.
De Bisschop riep dadelijk door zijne loopers de getrouwe steden Zwolle en Deventer te hulp, alsmede de onderliggende
kasteelen en dorpen om zoo die daad van moedwil en verzet
tegen den wettigen Heer op ieen geduchte wijze te straffen.
Nu duurde het niet lang, of de wegen in Overijssel wemelden
van speerruiters, lansknechten, schobbejakken, soldeniers en
allerhande Bisschopsvolk. De moedwil tegen dorp- en heidebewoners kende geen palen. Menig huis werd platgebrand, omdat de bewoners niet geven konden, wat de ruwe soldaat
eischte. Ofschoon Christenen, kenden zij de les niet, die eerimaal een Bijbelheilige aan Romeinsche soldaten gaf (wees
met uwe soldij tevreden); of ze brachten ze niet in practijk.
Allen zetten koers naar Ommen. Het zoude het slot Eerde en
Heer Evert gelden. Deze had echter ook niet stilgezeten,
maar zijne Stins zoodanig versterkt, dat de overmachtige
schare van den Bisschop twee maanden lang het rooversnest
belegerde, alvorens heer Evert lust tot overgave gevoelde.
Maar toen hij die aanbood, zwoer ook de woede, dat geen steen
op den anderen zou blijven. Dit begreep heer Evert en hij begreep ook wel, dat hij, gevangen genomen, een zware straffe te
vreezen had. Hij oordeelde dus beter zich in stilte te verwijderen
en zo vinden wij hem in het laatst van April op den weg naar
Hardenberg om van daar het buitenland te bereiken. Wien
hij niet vergeten had mode te nemen? Den doodgewaanden
Jonker Arent van Grimberghe. Temidden van nog steeds brooddronkene en moedwillige krachten, reed de ongelukkige jon195

geling, gebonden op een vurigen hengst, en door een bal in
den mond, verhinderd te spreken. Welk een toestand! I-Bj
had zoo gehoopt, dat hij bij de overgave de vrijheid herkrijgen zou. Ach, hij kende nog den aard van zijnen vijand niet.
Deze kon niet eens nalaten hem ter zijde te rijden en spottend
te vragen: „Zullen wij Gisela ook medenemen? Maar had hij
vroeger gezworen, bruiloft te zullen vieren bij het licht van
brandende dorpen nu verlichtte de vlam van zijn eigen
kasteel zijne vlucht.
De Bisschoppelijken, eenmaal overwinnaars, staken het
Huis in brand en men verhaalt, dat die brand een geheele
maand aanhield. Evert echter rustte niet. Nauwelijks in veiligheid verwierf hij nieuwe manschap, die hij vrij plundering
beloofde, als ze zijne banier volgen wilden, en van toen af deed
hij strooptochten in het Overijsselsche, die den Hardenberg en
Gramsbergen duur te staan kwamen. Hij maakte het zoo, dat
de Bisschop wel genoodzaakt was met hem in onderhandeling
te treden, waarvan het gevolg was, dat hij zij ne Stins herbouwen mocht. Heer Frederik verzoende zich ook met hem
voor eene somme gelds en tevens onder voorwaarde, dat hij
(Frederik) op eigen kosten de Stins Rhaan wederom zoude
opbouwen, zooals ze geweest was, voor hij (Evert) ze verbrand had. En vroeg men hem naar het lot van Jonker Arent,
clan zwoer hij dat deze den dood gevonden had bij den aanval
in zijn bosch.
Zoo was dan de vrede in het Oversticht hersteld. en toen
men eenigszins tot verademing kwam, waagde Evert opnieuw
zijn aanzoek om Gisela. Hij hield zich nu ook zoo vroom.
De rooftochten, vroeger aan de orde van den dag hadden
opgehouden en ieder geloofde dat het ongeluk hem wijs gemaakt had. Daarom en omdat Arent toch dood was, had
heer Frederik thans minder tegen dit huwelijk dan vroeger en
zoo is het geschied dat Jonkvrouwe Gisela ten Damme Burchtvrouwe werd van Eerde. Met haren wil? 0, neen en nogmaals
neen! Eerst wilde zij een volkomen bewijs van haar oom en
toen deze haar daarop de naald en den vingerhoed harer moeder zond, waarmede de bruidegomssjerp haars vader door
de zalige gestikt was, toen nog wilde zij niet, maar vorderde
de toestemming van den Bisschop. Deze, hoopte zij, zou standvastig getrouw aan zijne belofte zijn maar, helaas, door de
,
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valsche tijding van Jonker Arent's dood, vrij van zijne gelofte
en heer Evert vreezende, hield hij zijn toestemming ook &et
achter en zoo, van alle zijden gedrongen, gaf Gisela de hand
aan den ridder, maar zwoer in bijzijn van velen, ook maar alleen hare hand. Daar zat dan nu de eertijds zoo gelukkige
schoone in haar kamer, omringd van alles, wat haar het leven lief en aangenaam kon maken, maar waarvoor zij geen
oogen had. Telkens schrikte zij op, als zij maar voetstappen
hoorde in het holle gebouw en als heer Evert het waagde haar
te naderen, greep zij krampachtig een poeder en zwoer dien
te nemen, die haar spoedig bij haren Arent zou brengen. In
hare vroomheid dacht ze soms of zij hare ziel ook bezondigde
door dus te handelen en met angst herlas zij den brief, waarin haar oom en voogd aldus schreef:
„Liefe nichte mijne! Ick sende u door Peter den looper die
naalde ende den vingerhoed, die uwe moeder Saliger gebruicet hef, toen sij den bruigomssjerp sticte for u herr vader.
Aanmerct ze als een teiken, dat ick mijne goetkeuringhe geeve
aan het hijlick met u en herr Evert. Sticket hem met dieselfde
furwerpen eenen sierlicken opdat oick deselfde liefde tusschen
u zij, die tusschen uwe ouders, loffelicker memorie bestont"
Onder stond: herr Frederick toe Almeloe. Als zij dan dezen las,
kwam zij in hevigen strijd. Gehoorzamen, dacht ze, was
plicht, maar de afschuw, dien ze voor heer Evert gevoelde en
de liefde tot Arent wogen zwaarder. IJlings sprong zij dan op
om door een wandeling in het bosch haar gejaagd gemoed
tot bedaren te brengen. Ja, wandelen mocht ze, maar steeds
gevolgd door een paar knechten, die haar beletten moesten te
ontvluchten. Zoo had dan nu heer Evert twee gevangenen
in plaats van een, want ook de jonker was na de herbouwing
opnieuw gekerkerd.
Op zekeren middag, na de „noen" toen zij weder eens een
wandeling deed, iontmoette haar, als bij toeval eene der zoogenaamde heidinnen, als in zich zelve, maar tamelijk luid°,
het volgende prevelde:
„Mocht ik, in trouwe
Die schoone jonkvrouwe
De handen slechts raken
Gelukkig te maken
Dat is mijn begeeren.
,
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Maar trotsche mijnheeren
Versperren den weg.
Gisela hoorde het en de dienaar wenkende, gebood zij dat
het meiske nader komen zoude. Bijgeloovig, als alien in dien
tijd, geloofde zij met geheel haar hart aan de waarzeggerskunst der heidinnen en ach, haar gemoed wilde eens zoo
gaarne in de toekomst lezen. Zij hoopte te vernemen, dat ze
haast sterven zou. Jolande, want zij was, naderde en boog
zich voor de schoone en onder die beweging, fluisterde zij:
„Moed, goede Jonkvrouwe, uw Arent leeft!" „Voortgemaakt",
riep een der bewakers, en in een oogwenk had de heidin de
hand gevat, die haar bevende werd toegestoken. Had de schoone wel gehoord? „Uw Arent leeft!" „Edele Vrouwe, er loopen twee lijnen door uwe hand recht tegen elkander in. Dat
beteekent geluk of ongeluk, naar dat gij zelve handelt. Gij hebt
maar gij versmaadt
eenen man gehuwd, die u lief heeft
dat
moogt
gij
niet.
Wees
voor
hem,
wat gij zijn moet.
hem
„Nooit", sprak Gisela, „Dan loopt gij uw ongeluk tegemoet,
maar als gij mijn raad opvolgt, zal uw weg over rozen gaan.
hier wierp zij de Jonkvrou we
Zie, als ik dagelijks bij u was
als ik bij u was, ik zoude
een veelbeteekenende blik toe
de klove tusschen u en hem weten te dempen". Dit laatste
sprak ze bijzonder luid, zoodat de knechten het hooren konden en voort was het meiske, weldra in het kreupelhout verdwenen. Toen nu 's avonds door de dienaars aan heer Evert
verhaald werd, wat de heidinne geaproken had, rustte deze
niet, alvorens hij haar had opgespoord. Dit was juist wat Jolande hoopte. Zij liet zich dan ook niet lang zoeken en ook
niet lang uitnoodigen, toen zij geroepen werd in heer Evert's
tegenwoordigheid te verschijnen. Ook hem las zij de hand en
wist het zoo aan te leggen, dat zij vooreerst dagelijks eenigen
tijd bij de Burchtvrouwe toegelaten werd om haar over te
halen tot meerder toegenegenheid jegens haar echtgenoot.
Hoe nu Jolande te weten gekomen was, dat Arent nog leefde en in welk krot hij opgesloten zat, weten wij niet. Maar zij
had eenmaal gezegd: „de heiden weet alles" en dit zeggen
thans bewaarheid. Dra waren de beide vrouwen niet vreemd
meer voor elkander. Gisela liet zich soms eenige hoffelijkheid
van haar echtgenoot welgevallen en deze zegende het oogenblik, dat hij de heidinne tot haar toegelaten had. Terwij 1 hij
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van de aanstaande overwinning op de preutsche droomde, zaten de vrouwen niet sail. Een lansknecht, die meer dan te
veel de nukken van zijn heer ondervonden had, was spoedig
in haar verbond tegen dezen opgenomen en nu was men er
op uit Arent te verlossen en dan te vluchten. Alles, alles wilden ze wagen wie weet of het geluk haar niet dienstig zoude zijn! En zoo geschiedde het, dat men reeds meer dan eens
bezig was cm een opening te maken in den muur die de gevangenis van Arent van de bovenzaal scheidde. Reeds begon men vorderingen te zien, die des daags zorgvuldig
werden gestopt en de ongelukkigen gingen gedurig meer hopende de toekomst tegen.
De rust van den booze kan door het minste geritsel gestoord worden. Door groote haast liet Gisela in zekeren nacht
den moker op den vloer vallen en weldra stond de door het
gedruisch ontwaakte Burchtheer woedend bij het eedgespan.
Wie beschrijft zijne drift! Dra was de geroepen hulp tegenwoordig en werd de ijzeren deur van den kelder geopend.
Met den uitroep: „houdt nu gezamenlijk bruiloft in den hell"
stiet hij de ongelukkige Gisela en hare Jolande voorover in
de diepte. De knecht ontvluchtte. De mare verspreidde zich
dat de Burchtvrouwe op een barer wandelingen geschaakt,
door een weerwolf weggesleept was dat althans zeide het
bijgeloovige yolk en dat men sedert niets meer van haar
vernomen had. En nog ten huidigen dage ziet het landvolk door
het Eerdesche bosch des nachts tusschen twaalf en een ure
eene vrouw in wit nachtgewaad vluchten, die soms de akeligste geluiden doet hooren. Zij vlucht tot aan de plaats, waar
de herberg „de groene Jager" gelegen is. Daar wordt zij opgewacht door een ridder met groenen vederbos en beiden begeven zich regelrecht naar het kasteel, waar zij echter op eenmaal verdwijnen. In de omstreken noemt men haar niet anders
dan: „de witte Juffer van Eerde." Heer Frederick van der
Eeze die egostisch gehandeld had in zake zijne pupille en die
later ook de minste moeite deed om achter de waarheid van
het eensklaps verdwijnen der ongelukkige te komen, die ook
ten koste van Gisela's vrijheid zich Belden toege ēigend had
voor den opbouw der state van zijnen neve „thoe Rhaan", (die
arm was en als ridder „op avontuur" buitenslands zijn fortuin zocht) maar aan dien opbouw niets deed vond op zeke199

ren morgen voor zijne Burcht denzelfde vingerhoed, dien hij
als teeken zijner toestemming eenmaal aan Gisela gezonden
had om te dienen bij het stikken van den sjerp voor den haar
opgedrongen echtgenoot. Hoe die daar gekomen was? Het
landvolk zegt, dat Satan hem zelf daar nedergelegd had, opdat hij dienen zou voor de straf aan heer Frederik opgelegd tot „kastij dinghe" omdat hij zich scheims gedragen had
intake zijne nichte. Satan zelf veroordeelde hem om met den
vingerhoed den waterkolk ledig te scheppen, die onder de brug
in de gracht van zijn kasteel aanwezig is. En evenals het yolk
des nachts de „Witte Juffer van Eerde" ziet, evenzoo ziet
de omwoners van het „Huis te Almelo" des nachts den ouden
heer aan de zijde van de brug zitten, steeds scheppende om
het water uit de gracht naar boven te halen. Doch nauwelijks heeft hij het kleine emmertje gevuld naar bovengehaald
of de onzichtbare booze stoot het om en het water valt weder
terug van waar het gekomen is.
Ongelukkige heer Frederik, zoo zult gij wel ten eeuwigen cage puttende kunnen blijven, want het yolk verhaalt nog dat de
Opvolgers van de schuldige meer dan eens getracht hebben
den kolk te dempen, maar, dat het zand, des daags er in •eworpen, des nachts door een onzichtbare hand er weder uitgehaald en op den dijk gestrooid wordt. En nu, hoorders, het
verhaal loopt ten einde. Nadat Eerde verschillende eigenaars
gehad had, werd het geslacht Van Pallandt in 1709, door koop,
bezitter van de heerlijkheid. De kooper liet het toen aanwezige gebouw tot op den grond afbreken om in plaats daarvan
een nieuw kasteel naar den toenmaligen stijl te bouwen.
Ook de onderaardsche gewelven zouden verdwijnen. Toen men
een der achterste gewelven afbrak, vond men daar drie
menschelijke geraamten. Twee er van lagen zoo nabij elkander, alsof zij in omarming gestorven waren. Het derde lag
eenige voeten verder. Vreeselijk, zoo te moeten sterven.
Doch niet te spoedig den steen geworpen op die donkere
Middeleeuwen. Immers, de gulden eeuw van Lodewijk de XIV
had „den man met het ijzeren masker". En onze verlichte
negentiende eeuw schaamt zich haren „Casper Hauser" niet!
Maar: zouden die drie te Eerde gevonden geraamten ook
misschien de overblijfselen geweest zijn van Arent, Gisela en
Jolande?" G. van Wijngaarden W.J.C.zn.
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DE LAGERE SCHOOL EN DE SCHOOLMEESTER
DER 18e EEUW IN TWENTHE
In de plaats mijner inwoning woonden, nog voor ettelijke
jaren, drie gebroeders, die hun tijd en tijdgenoten wel een
eeuw vooruit waren. Ofschoon slechts eenvoudige burgers,
toonden zij zelfs in hunne kleeding, dat zij in vele dingen met
de goeden ouden tijd gebroken hadden. Met ēēn er van mocht
dit zoowat reden hebben, omdat hij jaren als schoenmakersbaas in Amsterdam verkeerd had; de beide anderen waren
echter nooit uit hunne geboorteplaats geweest, en toch waren
zij verre van het stijve en stroeve, dat andere burgers van
hunnen doen kenmerkte.
Alleen in het godsdienstige bleven zij streng calvinistisch!
Wat in Rijssen zelfs van hoogeren stand was, zocht gaarne
omgang met de gebroeders, juist omdat hun gezelschap aangenaam en niet zonder leering mocht heeten. Vooral de oudste
had veel gelezen, en wist van 't gelezene zoo partij te trekken,
dat een avond, bij hem doorgebracht, in een ommezien ten einde
liep. Men verveelde zich bij zijn brandend haardvuur geen
oogenblik, en daar reeds tachtig zonnen over zijn hoofd waren
heengerold, had hij ook veel beleefd. Geen wonder, dat de
man, vooral in de lange winteravonden, dikwijls bezoek kreeg,
en als ik na afloop van mijne lessen verlof bekomen kon,
ontbrak ik niet bij Manus-oom, zooals hij in de wandeling genoemd werd. Aangenamer kon hij mij niet bezighouden, dan
door 't verhalen van oude geschiedenissen, vooral over wat hij
alzoo in de gemeente beleefd, of van zijn grootvader, dien hij
goed gekend had, mocht gehoord hebben.
Op zekeren avond, dat hij in de courant over 't onderwijs
las, legde hij ze eensklaps ter neer, en zeide zuchtende: „dat
onderwijs, dat onderwij s ! Wanneer zal het worden wat het kan
en moet? Er ontbreekt nog zooveel aan, en toch, als ik bedenk,
wat ik van grootvader en vader uit die vroegere dagen wel eens
gehoord en wat ik zelf aangaande die stoffe beleefd heb, wat
201.

is dan dat onderwijs al veranderd en verbeterd. Zoo geestdoodend als 't vroeger was, zoo ontwikkelend is het thans."
„Manus-oom!" viel ik hem hier in de rede, „wie is hier
de eerste schoolmeester geweest?" „Ja, jongen, wie zal dat zeggen?" Ik heb van grootvader wel eens gehoord dat kort na
de reformatie een vader hier als domin ē en de zoon als schoolmeester gestaan heeft. „Ik geloof dat ze Havenberg, of zoals
dominē zich schreef, Havenbergius, heetten; maar daar weet
ik toch niets van te melden. Den eersten meester, van wien
ik meer gehoord heb, was Klaas Ezeman. Hij zwaaide hier
den staf in de jaren 1 720 en vervolgens." „Och, kom!
verhaal mij van hem!" „Ja," zei Manus-oom, „wat zal ik u
dan van hem verhalen? Dit weet ik, dat men in hem zien kan
aan welke handen toen het onderwijs werd toevertrouwd. Hij
had ondel Marlborough gediend. Een kogel maakte hem voor
den dienst ongeschikt. Zijn Overste, de eigenaar van den Grimburg, eene oude Havezathe hier in de nabijheid, die afgebroken is, zond hem daarhenen, om op de paarden te passen,
en zou hem vervolgens als koetsier en huisknecht nemen, wanneer hij, (de overste, namelijk,) 't geluk mocht hebben na den
vrede sain et sauf terug te komen. Dat geluk had hij, en van
1714 tot 1 720 kreeg de manke Klaas de eer, op den bok van het
adelijk rijtuig te zitten. Ietwat ontwikkeld schijnt hij geweest
te zijn, want hij las en schreef behoorlijk, en psalmen zingen?
zie daar had hij zijn meester niet in! 's Wintersavonds gaf hij
daarin les, in het bouwhuis van 't kasteel; die dan 't hardste
schreeuwen kon, was de bolleboos; van Klaas kon 't niemand winnen!
Om dezen tijd stierf de oude schoolmeester, en stond dus
de school verlaten, zooals men dat toen noemde. De Heer
van den Grimberg, die medecollator was, had ook de stemmen
van de afwezige bezitters der Havezathen Oostenhof en Eversberg, zoodat hij Unicus Collator kon genoemd worden. Of hij
zoo tevreden was over den dienst van zijn koetsier, dan of
hij nog andere inzichten met diens benoeming had, laat ik
daar, maar op zekeren morgen liet hij hem bij zich in de
kamer komen, en vroeg, of hij lust had, schoolmeester, koster
en voorzanger te Rijssen te zijn. Dit werd terstond bevestigend
beantwoord, waarop de Heer tot conditie stelde dat Klaas met
de dienstmaagd Geesje huwen moest, dan zou de Heer hem
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die betrekkingen opdragen, en tevens zorgen voor een goede
uitzet der bruid.
De oude soldaat gaf hieraan zijne goedkeuring, en zoo zien
we in ēēn oogwenk, den koetsier gemetamorphoseerd in een
deftig schoolmeester.
Wat zal dat hebben gegeven met de zoete jeugd? Hoe zou
Klaas 't noodige ontzag bekomen? Och, eenvoudig door den
met leder omwonden stok; of door de handplak of door den
geschilderden ezeiskop! Maar door liefde of door de kennis van
het kinderlijk gemoed? Onmogelijk! 't Zal in de school dan
ook wel gegaan zijn zoo als het ging! In de kerk maakte hij een
beter figuur. Als hij zong, bleef geen musch of spreeuw op
het dak zitten, en menig boer zwol op als een kalkoensche
haan, wilde hij met meester de hooge tonen uithalen! Schreeuwen, daar moet hij 'n eerste in zijn geweest! Grootvader heeft
meer dan eens verhaald, dat, als Klaas aan zijn broeder op
de ouderlijke hoeve een bezoek wilde brengen, hij op 't eind van
de straat komende, die daar henen leidt, met voile borst begon
te zingen: Smalbroek die vaart ten oorelog; mirommedom
domme dom deine! en dat dan zijn broeder meer dan een kwartier uur verre hem hooren kon, en tot zijn huisgenooten zeide:
Oonze Klaos kump oak. He ē zi-ink al van Smalbrook!" Lachend sprak Manus-oom: „van Klaas weet ik verder niets,
dan dat hij verhaalde tegenwoordig te zijn geweest bij 't verongelukken van Prins Jan Willem Friso aan den Moerdijk en
dat hij nog pogingen had helpen aanwenden, om hem te redden, maar dat de Prins, na tweemaal boven geweest te zijn,
voorgoed onder gebleven was. Op een volgenden avond wil ik
u verhalen, hoe Klaas en zijne opvolgers school hielden of
onderwij s gaven; 't is nu te laat geworden." Met deze woorden gaf de goede man mij een soort van afscheid, dat mij min
aangenaam was. Gaarne zoude ik meer vernomen hebben;
'k moest echter maar geduldig de volgende gelegenheid afwachten. Die gelegenheid kwam, en nu hoorde ik uit de school,
wat de grootvader van mijn verhaler zelf bijgewoond had. —
„Grootvader," zoo zei Manus-oom, „grootvader herinnerde
zich nog heel goed, dat zijne moeder hem naar school gebracht had. Met een groot stuk pannekoek, en twee duiten
bij zijne terugkomst, was de koop gesloten. Niemand rijker
dan hij! Voor twee duiten waagt een kind veel, maar
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toch, als met lood aan de voeten, was zijn eerste schoolgang
geweest. Hij zat vol vrees voor dien man met zijn slaapmuts!
Meester droeg in de school altijd een wollen muts. Alvorens
echter verder te gaan, moet ik u bekend maken met het schoolgebouw en de schoolmaterialen. 't Gebouw, dat den naam van
„school" droeg, was tot mans hoogte opgemetseld met baksteenen, en had verder, tot boven aan 't vierkante werk, een leemen wand. 't Was bijkans vierkant, in 't midden met een
diep rond gat in den onbevloerden grond, dat: „vuurkolk" heette. Daarin werd gestookt, en de rook had vrijen doorgang boven
door 't dak; een schoorsteen was er niet.
Langs den muur, van hooger naar den kolk afdalende, stonden lage zitbanken, waarop de leerlingen plaats namen. De
kleinen op de laagste, en de grooten hooger op naar den muur.
Tafels, van schrijflessenaars voorzien, kende men niet. leder
leerling had een langwerpig vierkant kastje, dat zijn schrijfbord heette. Dat kastje, eene soort van schuiflade, hield den
geheelen schat leerbehoeften in, vooreerst een schrijfboek, en
een leerboek, naar de vorderingen der eigenaars, b.v. 't haneboek, 't spelleboek, 't Evangelie en den Katechismus; 't slim
schoolboek, of .. de Courant! -- alien geestdoodende artikelen
voor de jeugd! Vervolgens een onbereide ganzepen, wanneke
genaamd, wier baard aan de eene zijde was afgetrokken, en
waarop dan in voorletters de naam van den bezitter stond.
Eindelijk nog, als de leerling ook rekenen leerde, een stukje
lei, en een leipen. 't Slim schoolboek bevatte Bijbelsche namen. Boven aan 't kastje was een handvatsel, waardoor een
touw, dat de drager om den hals deed, en zóó, met de kast
op den rug hangende, ging hij naar school. Daar zette hij zich,
kreeg 't schrijfboek, en de wanneke, die door meester aangepunt werd, plaatste zijne schrijflade op de knie ēn en daarop
het schrijfboek. Nu maar aan 't werk! Hoe men de pen hield,
hoe men voor 't schrift zat, dat deed er niet toe, als er maar
nageschreven werd wat op het zwarte bord stond, en dat soms
nogal aardig was; b.v. „Kon men in den Hemel komen, Dat
„men op twee zijden hing, Dan bij zondaars, dan bij vromen,
„Dat er dan wel menig ging!" Of ook wel 't een of ander
opschrift van een uithangbord, dat meester zeer mooi vond,
of, licht mogelijk, zelf voor den kroeghouder vervaardigd had;
zoo als: „In de nieuwe buitenlust; zoo leeft men hier op aarde:
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„Hier verkoopt men bier en wijn En water voor de paarde!”
Na afloop van 't schrijfuur moest 't werk vertoond worden, dat
dan in groote krulletters met „bon" of „slecht" werd geteekend. „Matig," kende men niet. Die de meeste „bons" kreeg,
mocht eens in de maand op een half vel schrijven, 't welk dan
aan den wand gehangen werd.
Meen nu niet, dat de schrijflade altijd als zoodanig dienst
deed. Neen, dat alleen in den herfst en in den winter, als 't
kind naar school ging. 's Zomers gebruikte ze de vader om
er de pannekoek in te bergen, die hij voor zijn middagmaal medenam naar het tichelwerk of de veenderij. Onze vaderen
wisten van alles partij te trekken.
Op het einde van 't gebouw stond een houten hok, waaraan
een lessenaar verbonden was. In dat hok zetelde de meester en
op den lessenaar lag de papieren bal, waarmede hij zeer behendig iederen babbelaar treffen kon, die hem dan terug
brengen moest en naar dat hij kwaad bedreven had, een pak
slaag met den omwonden stok of een handplak in ruil terug
ontving, of ook wel, met den geschilderden ezelskop op 't hoof d,
aan den muur moest te pronk staan! Bij den lessenaar moesten
de leerlingen verschijnen, als zij hunne taak verrichten zouden.
Meester kwam niet tot de discipelen, maar deze moesten tot
hem komen.
'k Heb reeds gezegd, dat midden in het vertrek de vuurkolk
was. De brandstoffen moesten door de kinderen zelve aangebracht worden. an turf per hoofd of een stuk hout. Die
twee turven leverde, mocht zich des te langer warmen. B;i
rotten van tien of twaalf ging de jeugd op commando naar
den haard, en vertrok na verloop van een kwartier op dezelfde
wijze . . . . Landkaarten of afbeeldingen van gewassen of dieren
vond men aan de muren niet; zelfs geen kapstokken om de
hoofdbedeksels op te hangen.
Me dunkt, dat ik nu zoo wat eene draaglijke beschrijving
van eene school uit de 17e eeuw gegeven heb, en als gij u die
voorstelt, bezet door een tweehonderdtal meisjes en knapen,
waarvan sommigen met een slaapmuts andere blootshoofds
sommigen met naakte voeten anderen nog met een bewij s van kousen (hozen) aan sommigen zonder anderen
met 'n stuk van een oud pijbuis om de leden in rij daar geen dan de waardige plakmonarch in zijn zetel met de
zeten
,
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wollen slaapmuts op en de wanneke achte,r 't rechteroor geschoven, terwijl de strafmaterialen als zoovele boemannen achter hem hangen, dan gevoelt gij u als 't ware te midden der
zoete jeugd gezeten waarvan de een luid een woord spelt, de
ander een weinig kattekwaad verricht; de derde een liedje neuriet en een vierde vervaarlijk roept: „Meister! miene wanneke
wil geeēn ēnkelt gaeven!"
We willen nu maar een begin maken met 't aanhooren van
het onderwijs. Eerst roept meester met donderende stem:
„Mars, jongens, elk naar zijne plaats! Bidden, kinderen! alloo!
bidden, zeg ik! Slaapmutsen af en handen gevouwen!
Als er de noodige stilte is, geeft meester een formuliergebedenboek aan een der verstgevorderde leerlingen en deze
leest daar uit een gebed op teemenden toon, dat wel van Dan
tot Berseba lang is! Als dit geschied is, zegt meester: „alloo
jongens, zuvre zingen?" „Jao, meer meister! wat dan?" „Ps.
100 mēr, op liedjes wieze!" „Good! m ēr met Ut-r6 of zoonder
Ut-rē?" „Met Ut-r6," meister!" „Alloo, haalop dan m ēr,"
en nu schreeuwt de geheele school:
„Juich, aarde! juich alomme den Heer, en Ut-r ē,
„Dient God met blijdschap, geeft Hem eer, en Ut-r6,
„Komt, nadert voor Zijn aangezicht,
„Zingt Hem een vroolijk lofgedicht,
„En ut, rē, mi, fa, sol, la, (bis)''
„Allen nu aan het werk! Gij, kleinen! de oogen goed naar
het bord! En de jongens en meisjes van 't spelleboek komen
hier!"
Nu stormen ze naar den lessenaar en staan rondom den
meester, die zijn knijpbril op den neus plaatst, een spelleboek
neemt, en commandeert: „begin!"
b met 'n a ba.
b met 'n e be.
b met 'n i bi: ba, be, bi,
b met 'n o bo: ba, be, bi, bo,
b met 'n u bu: ba, be, bi, bo, bu!
„Meester neemt een langen hazelaar, waarmede hij tot op
het bord reiken kan. Daar staat dezelfde les, die zooeven gespeld is. Nu moeten de pas bzginnenden goed acht geven, want
terwijl de knapen van 't spelleboek op nieuw hunne les opdreu-
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nen, wijst meester bij, op 't bord. Zijn de kleintjes aandachtig, dan leeren zij spoedig als machine's. Zijn ze niet aandachtig, dan weet meester raad, en weldra hebben hunne handjes
kennis gemaakt met... de plak!
De spelles is afgeloopen en achtereenvolgens moeten de
leerlingen lezen, elke afdeeling tegelijk, b. v. uit het Evangelie
lezen tien of twintig kinderen in koor 't 17e Hoofdstuk van
Johannes. De bekwaamsten schreeuwen 't luidst: de zwakkeren prevelen mede. 't Is niet mogelijk, te hooren wie fout
leest, maar dat moet er mede door. Hoe zal 't toch geklonken hebben, als zoo'n troep bezig was in 't slimme schoolboek,
dat enkel uit moeielijke bijbelnamen bestond?
Tusschen al die bedrijven zorgt meester voor behoorlijke
rustpunten, als wanneer hij in den voormiddagschooltijd zijn
pijpje rookt en 's achtermiddags 't onontbeerlijk dutje doet.
Meent ge, dat de zoete jeugd dan meer leven maakt? Mis! ze
zit zelfs veel stiller; want stoeit men hem per ongeluk wakker,
dan slaat hij met den omwonden stok maar in 't wilde rond tusschen de aanwezigen, zoodat de goeden zoowel als de kwaden
't misgelden moeten, soms zoo erg, dat er bloed stroomt! Daarvoor wordt door de vaders aan meester soms ook wel een pak
slaag toegediend, vooral als 't 's avonds donker is, maar wat
baat dat 't kind, 't welk op den dag reeds 't zijne ontvangen
heeft? 't Kinderverstand zegt hem dus: een sluimerenden
leeuw niet wakker maken!
In den hoek van een der vensterkozijnen naar het zuiden
heeft meester een punt geteekend; als daar de schaduw komt,
is 't twaalf uur, en 't school gaat uit. Meer dan eens gaat de
waardige man zien of 't niet nog zoo laat is. Hij verveelt zich,
en de jeugd verveelt zich. 't Is immers geen wonder? Als
de schaduw zoo spoedig niet wil, als meester wel wenscht, en
daar hij reeds geleerd heeft dat niets doen den tijd nog langer
doet schijnen, moet de hoogste klasse zoogenaamd kunstspelden! Dit ging als volgt: „Er werd opgegeven, b.v. „de keizerin van Constantinopolen reed op een wit paard, dan moest
dit gespeld worden met herhaling van het woord of de lettergreep, aldus: De de kei De kei- ze De keize- rin De
keizerin van Con- stan De keizerin van Constan- ti De
keizerin van Constantino De keizerin van Constantino- po —
De keizerin van Constantinopo- len De keizerin van Con.
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De keizerin van Constantinopolen reed
stantinopolen- reed
op enz. enz. Wie er het nut van mogen inzien, ik niet!
Was nu met al dat gehaspel de schaduw op de gewenschte
plaats gekomen, dan gaf de baas een bos sleutels aan twee
der grootste jongens; die mochten twaalf uur luiden, en holder
de bolder stoof de jeugd de schooldeur uit, op gevaar of van
armen en beenen te breken!"
Jeugdige lezers! zoudt gij u in zulk gezelschap wel te huis
gevoelen? Eere dus den tegenwoordigen schoolonderwijzers en
het onderwij s; 't is reeds gunstig veranderd; zoo mede de
schoolgebouwen.
Maar nu bid ik u, wie zou in zulke tijden ook school-onderwijzer wenschen te zijn, vooral als men nog eenige opvoeding
genoten had? Men was de voetwisch van de geheele gemeente!
En op welk eene zonderlinge en gemeene wijze ontving men
het zuur gewonnen salaris? Vrij wonen had men als koster
en voorzanger, maar kwam bier of daar lekkage, die moest
men zelf maar dichten! Zoolang er kleur op 't hout was, kwam
er geen verfkwast weder op. Nieuwe vloeren werden niet gelegd, en wilde de bewoner de beenen niet breken, dan moest
hij zelf handen aan het week slaan, en met alle soorten van
broksteen de paten stoppen. Daarbij kreeg men een paar stukjes bouwgrond, die echter te ver van huis gelegen waren, om
ze zelve te gebruiken: ze werden voor een geringen prijs aan
den eenen of anderen boer verpacht. Maar 't schoolgeld?...
de rondte doen met een mand aan den arm, en halen zijne
verdiende Paascheieren. Een gewaarde boer moest hem acht,
een half gewaarde vier, en een huurboer twee eieren in de
mand leggen. Met deze liep hij in de week voor Paschen in de
kom der gemeente van huis tot huis, en men gaf er zooveel,
als er kinderen van naar school gingen. Was 't gezin kinderloos, dan toch gaf men er twee; daarvoor moest de huisheer
meer inleggen, des te beter! Was dit geschied, dan nam meester afscheid met de woorden: „nu wensch ik u 'n vroolijken
hoogtij d" !
't Alzoo bijeengegaarde geld, stuivertjes geld genaamd, moet
hij 's avonds deelen met oom dominē, in dien verstande, dat
steekoom tweederden kreeg en de arme schoolmeester ēēn derde. Verdere opbrengsten vond de man uit het schoolgeld, dat
acht duiten in de week bedroeg, doch als men bedenkt, hoe
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onregelmatig de jeugd de school bezocht, en dat de ouders niet
meer dagen beta ālden, dan hunne kinderen hadden school gegaan, kan men op de vingers narekenen, hoe sober dat schoolgeld binnenkwam. In 1 792 beliep 't geheele inkomen nauw
f 350! En daarvoor moest men een geheel jaar de nukken van
jong en oud verduren. 't Is geen wonder, dat afgedankte heerenknechten, en die ook alleen, lust hadden in zulke baantjes!
Waren die 350 gulden nog op fatsoenlijke wijze binnengekomen,
maar op de wijze van.. het stuivertjes geld! Welk fatsoenlijk
mensch moest er niet tegen opzien?
Maar vraagt misschien deze of gene: was er in die dageh
geen schooltoezicht? Geen schoolcommissie, die zich de belangen van den onderwijzer en 't onderwijs aantrok? Niets van dit
alles! Toen Arent Marsman, in 1741 of 1742, benoemd werd,
lieten collatoren op het gemeentehuis een onderzoek instellen
naar zijne kennis in den katechismus door den predikant en
twee anderen uit den ring van Almelo; ook had hij schoonschrif ten overgelegd om zijne „schrij fkonste" te toonen. In
de kerk moest hij lezen en zingen. Hier 'schijnt men dus aan
een examen te moeten denken. Het licht begon doortebreken.
Maar toch, het onderwijs onderging nog geen verandering.
Marsman schijnt anders krullen genoeg in zijn staart gedragen te hebben; hij teekent zich in het Doopboek altijd zoo deftig: „A. Marsman, Custos et Magister."
„Een leelijke gewoonte had hij, die magister, een gewoonte,
waarvan de gevolgen nog voortduren, en denkelijk nog wel verder van ouders op kinderen zullen overerven. Hij gaf zijnen
leerlingen scheldnamen: „de fluite", id ien: „de roepe!" een
ander: „de kalkoene!" en zoo verder tot dat ieder kind 'n scheldnaam had. Die namen? ze zijn tot heden gebleven, en wanneer
zal het einde zijn? Is de ware naam van iemand in Rijssen
b. v. Jan Nijkamp, en heeft een zijner voorvaders door Marsman den scheidnaam van: „de kippe" ontvangen, dan heet die
Jan Nijkamp thans in de wandeling: „Kippen Jan!" en zoo
zal zijn zoon wel: „Kippen Hendrik" blijven! Zou Marsman
wel gedacht hebben dat hij zich door deze handeling onsterfelijk maakte, hoewel juist niet onsterfelijken roem verwierf?
Hij werd opgevolgd door zijn zoon Dirk Marsman, die liever
naar eene begrafenis (groevenbier) ging dan school hield. —
In dien tijd en nog lang daarna was het hier de gewoonte, een
'
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zoogenaamd: „doodenmaal" te geven. Als iemand overleed,
werd drie dagen achtereen een kwartier met de groote klok
ge'luid. Dit deden de naaste buren (noadnoabers) van den overledene, onder toezicht van den koster. Bij dit luiden werd natuurlijk jenever gedronken, en de koster ontbrak daarbij niet,
omdat hij kosteloos kon mededrinken. Den derden dag des
achtermiddags werd het lijk begraven, en dan luidde men
twee klokken, dat men beieren noemde, een geheel uur lang.
Kwam de stoet van het kerkhof terug, dan gingen allen, zoowel
vrouwen als mannen, ter naaster herberg, waar het groevenbier gedronken werd. De mannen hadden vrij bier, en de vrouwen sterk getrokken koffie. Sterke bierdrinkers moeten er 'n
die dagen geweest zijn, en meester D. Marsman was niet de
minste. Was men van het bier verzadigd, dan ging de kastelein
met een tinnen bord rond. Elk der aanwezigen legde daarop
een dubbeltje, behalve meester, die in alles kosteloos mededeed. Voor die dubbeltjes werd jenever geschonken, tot de
waarde daarvoor genoten was. Wilde iemand meer, dan
moest hij, voor een stuiver 't glas, 't zich op eigen kosten aanschaffen. Alleen meester dronk naar hartelust om niet, en
maakte van dat recht meestal zoo dapper gebruik, dat de jolende kinderschaar 's avonds hun mentor springende en zingende naar huis vergezelde. Dat er den volgenden morgen weinig van 't schoolhouden kwam, valt gemakkelijk te begrijpen,
en omdat hij zoo'n aartsliefhebber van de noodige droppels
was, baarde het ook geen opzien dat de school eindigde zoodra
de doodklok begon, al gebeurde dit onder de les. „Mars, jonge's,
nao hoes!" riep meester dan: „de klokke lodt; ik meut nao
't dooē beēr!" Prijzenswaardig voorbeeld voor 't aankomend
geslacht! Maar werd de man op dien boozen weg dan niet
tegengehoude? Mocht hij zich straffeloos zoo gedragen?
Ja, vrienden, men was dit gewoon. 't Stond er toe; 't was
de „coutume", zei Manus-oom en 't ging er ook even goed om!
Een ander was ook wel eens dronken; waarom meester dan
niet? Tot in 1 769 zwaaide hij hier den staf, en werd opgevolgd
door Adam Langenberg, een ja gestudeerd, ook een gepromoveerd persoon. Hij was Doctor in de Letteren! Als collatoren
snugger waren geweest, hadden ze op de vingers kunnen nagaan dat aan dien persoon een reukje of smaakje zijn moest;
anders zou hij zich niet als schoolmeester ergens gevestigd
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hebben. Hij wilde hier eene school voor meer uitgebreid lager onderwijs stichten. Manus-oom heeft me een prospectus
van hem geschonken, waarin hij doceeren wil voor f 180 per
jaar kost en leergeld. Deze Langenberg was nu de eigenlijke
leermeester van mijn verhaalsman en ik zag 't hem aan, hij
was blijde tot zoover gevorderd te zijn. Hij verzocht mij op
een nieuwen avond terug te komen. Hij wilde zoo gaarne in
eens, alles achter elkander, afdoen van wat hem nog zoo
versch in 't geheugen lag, en dat hem nog belang inboezemde, hoeveel jaren hij reeds moet tellen.
Ik hunkerde naar de volgende bijeenkomst, hopende dat ik
nu veel van verbetering in het onderwijs zoude te weten komen. Nu toch zoo'n baas der bazen aan 't hoofd der school
was komen te staan, kon 't niet missen of er moest verandering komen. Ook had hij twee boeken ingevoerd, die niet vroeger op school geweest waren, namelijk: de Geldersche trap
der jeugd; en Bartjens Cijferconste." Het eerste werkt als
leerboek ten minste nog eenigszins op verstand en hart, en
het tweede was er hoog noodig. Geen leerling, die tot nu toe rekenen had geleerd, om de eenvoudige reden, dat meester 't
zelf niet kende. Ten bewijze het volgende, dat nog soms als
een voorbeeld van vroegere onkunde in een onderwijzer wordt
aangehaald. Meester Marsman ging in 't najaar evenals zoovelen naar de Zutfensche beestenmarkt, om er een slachtbeestje voor zich en zijn gezin te koopen. Na eenig zoeken vindt
hij een vet osje, dat hem bevalt. „Hoeveel?" vraagt hij aan
den vetweider, „hoeveel vraagt gij voor dat diertje?" „Zes
pond!" zegt deze en meester antwoordt hierop: „neen, man!
maar ik geef je veertig gulden en 'n pint brandemoris bovendien!" Hij bood dus nog meer dan gevraagd werd, want in die
dagen golden alleen ponden vlaamsch, ad zes gulden. Dat Langenberg bekwamer moest zijn, daarvoor pleitten zijne diploma's, en weldra bleek het dat hij zelfs te bekwaam was! De
warboel werd nog grooter dan wel vroeger. Begrijp eens, de
man werd verdacht gehouden van omgang met den booze!
„Hēē kon 't soms laoten leugten en doonderen in de schoole;"
zoodat de kinderen van angst op den loop gingen. Ook weer
en wind moesten hem ten dienste staan en gehoorzamen! 't
Was eens gebeurd, dat een buurman van hem een dorschwan
op een krui- o f handwagen ibevestigen wilde. De man moest
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naar 't veen om turf te halen; 't woei, dat men haast op zijne
beenen niet staan kon, zoodat de wan niet op de kar liggen
wilde. Meester komt aanwandelen. En nu vraagt hij : „Buurman, waer zal 't hen?" „Nao 't venne, meister, mer 't wee-it
zooē dak het ter wal zal meuten angaeven!" De meester ziet
eens in de lucht en zegt: „wagget nog ēēv tut half twa-leve;
dan is 't bladstille!" De man deed zulks, en op 't genoemde uur
verroerde zich geen blad aan de boomen, zoo stil was de natuur geworden.
„Maar," vroeg ik: „Manus-oom! hoe denkt gij over die
zaak?" „Ik denk nu, zooals vader toen reeds dacht, dat meester ver in de natuurkunde moest gevorderd zijn, en dat hij om
het te kunnen doen weērlichten, verborgen hulpmiddelen in
zijn katheder bezat. Door zulke zaken te verrichten haalde hij
zich 't misnoegen van Burgemeester, Schepenen en Raden der
goede stad op den hals, en werd hij ter vierschare gedaagd.
Hier ontwaart men voor 't eerst dat zich de hoogere macht
in plattelands gemeenten met 't onderwijs bemoeide. In de
vermaning, die de meester kreeg, is ook sprake van den Heer
Drost van Twenthe, zoo dat van toen af de onderwijzers onder zeker Staats toezicht stonden; vroeger was dit alleen onder den kerkeraad. De vermaning hield onderanderen in, dat
meester zich van nu af te onthouden had van zulke nuttelooze
tooverkunsten; dat hij zich liever moest toeleggen om de jeugd
vaardiger in den Katechismus te maken. Om dit te bevorderen, zouden van nu voortaan des zondags achtermiddags de
katechismusvragen door schoolklanten in de kerk luide worden
opgezegd, en zou de domin ē 's Maandags in de school komen,
en wijzen zooveel leerlingen tot dat doel aan, als er vragen in
de zondagafdeeling waren. Meester moest zorgen, dat a lles
op tijd gekend werd en de jongens op tijd in 't doophekje
geleiden. Domin ē maakte 't den man lastig en deze was er
wederkeerig op uit, om Zijn Eerwaarde te plagen. 't Gebeurde
eens dat domin ē op reis was en een Zondag langer uitbleef,
dan bepaald was. Op dien nog vacanten rustdag luidt meester
echter tot den dienst, en nu er wel toehoorders zijn, maar geen
dominē in de kerk is, beklimt hij zelf den predikstoel, en neemt
tot tekst . . .. „Adam, waar zijt gij?' Nooit, placht Manus Oom
te zeggen, is er zoo'n preek hier gehoord! De gemeente was
er vol van! Toen dominē te huis kwam en van de zaak hoor'
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de, werd hij pimpelpaarsch van toorn, en verklaagde hij zijn
koster bij de Classis van Deventer. Wel dertig bladzijden zijn
in 't oude kerkeboek aan dat geschil gewijd, waarin de verschillende zienswijzen over de zaak van acht predikanten te
vinden zijn. In 't laatst veroordeelde eene benoemde Commissie den schoolleeraar om den kerkedienaar vergiffenis te vragen en te beloven nooit weer den stoel met zulk doel te beklimmen. Nauwelijks was er een einde aan dat gehaspel, of
de man had al weder te doen met den magistraat. De zaak
werd nu crimineel; er kwam sprake van afzetten. 't Kwaad,
thans door hem bedreven, mocht ook niet, als zooveel ander,
door de vingers gezien worden. Hij werd beschuldigd van veel
te vrijen omvang met zijne oudste vrouwelijke leerlingen, waaronder er waren van 17 en 18 jaren. Dat was ongehoord en nu
was ook 't geduld van de Edel Achtbaren ten einde.
Zoodra de Zaterdag aankwam, dat er zitting was van den
Raad, ging men er toe over eene klachte tegen meester optemaken, om die aan den heer Drost te verzenden met vriendelijk verzoek den persoon van Adam Langenberg als schoolmeester infaam te casseeren! Arme Meester! Maar hij
wist raad. Weldra stond hij voor Burgemeesters en Gemeentemannen, en hooren wij hem op de volgende wijs een speech
houden: „Borgemeisters en Gemeensleu, ik hebbe grooē te
schoold met ou, en of ik al wier vergiffenisse vraage, dat
zal mij wal n ēēt helpen; dat hek al zooe vaake ēdaon; mēr
maket mij, miene vrouwe en mien ki-ind toch nēēt ongelukkig! Wat zak beginnen ai mij ofzettet? Graeven kaank nin,
evenzoo min waeven; 'k meut dan baedelen, want ai mi-j bi-j
den Dros verklaget, weet ik wal wat ter op steet. Och! heurt
dan nau 66s gooed tooe! Waezet gootguenstig. Het ijlaant Urk
is vacaant: daor zeult ter neet veulle umme kommen, doar
wilt ze mi -j wal gaerne hebben, drumme wok het daor ēēs
proberen. Dat krieg ik wal, ai mi -j un bewies van good gedrag
wi-ilt dooēn. 0 gevet mi -j dat dan; zooe kom i -j van mi -j of,
en ik rake neet broodeloos!"
De man sprak zoo deemoedig, dat de voorzittende Burgemeester medelijden met hem kreeg en vroeg: „Wat zullen wij doen,
mannen broeders?" En, eere aan ti e vaderen! de meeste stemmen waren gunstig voor het verzoek van Langenberg. Als
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men maar van hem afkwara, waarom hem ongelukkig gemaakt?
„Schrijf dan maar, secretaris! een bewijs van goed gedrag
voor den schoolmeester!" Deze voldeed aan dit verzoek, en
nauwlijks had de schuldige 't in handen, of hij sprak: „Vrende!
nou kui mi-j den boet hakken! verklaget mi-j nou m ēr bi-j
den Dros; met dit pampierken kaank oude klagte doo ēt slaon!"
Verbluft zaten Rijssens bestuurders; ze waren bedrogen!
Tot 1791 bleef Langenberg de jeugd nog bederven. In dien
tijd waren zijne vrouw en kind overleden, en op zekeren nacht
is de man met de noorderzon vertrokken. Taal noch teeken liet
hij achter en nooit ofte nimmer heeft iemand in Rijssen jets
weer van hem gehoord. —
In die dagen, zelfs jets vroeger, zagen de Bestuurders der
Republiek, dat er handen uit de mouw moesten gestoken worden om het onderwijs wat vruchtbaarder te maken en 't lot
van de onderwijzers te verbeteren. Allengs zag men dan
ook de goede gevolgen daarvan. Er kwamen meer geschikte
leer- en leesboeken en de meeste meesters kregen een meer
onafhankelijk bestaan. Het zag er echter in 1806, toen vader
hier onderwijzer werd, nog ellendig uit." —
Hier eindig ik dus met het verhaal van Manus-Oom en meen
ook genoeg gezegd te hebben, van 't vroegere onderwijs en de
vroegere onderwijzers. Gelooft nu niet dat de toestand alleen
in Rijssen zoo was; o, neen. Hier zat een onderwijzer in
school kousen te breien; ginds had een ander om de school bijenkorven geplaatst, die zijne geheele aandacht trokken. Elders
hield weer een waardig meester zich onledig met naar de wijs
van een draai-orgeltje een kanarie een deuntje te leeren. Overal
dus deden zij iets, maar in den regel voor 't onderwijs niets.
En dan het zedelijk gehalte dier mannen, aan wie zooveel was
toevertrouwd! Bij de meesten liet het veel te wenschen over.
En 't kon niet anders, zoolang men ze slechts nam uit de heffe
des yolks.
't Jaar 1806 heeft zegen aangebracht. Eere aan Rutger
Jan Schimmelpenninck! Alleen de wet op 't onderwijs maakt
dat zijn bestuur onvergetelijk voor Nederland blijft! Mochten
zij, die thans de macht in handen hebben, meer en meer doordrongen worden van het gewicht der zake! Dat hun 't goud en
zilver toch niet lief zij boven de ontwikkeling van 't edelste in
214

den mensch! Dat ze zorgen dat geen kind van onderwijs, van
degelijk onderwijs, verstoken blijve, en ze zullen zich eene eerzuil stichten, die staan zal, als goud en zilver voor hen niet
meer gangbare munt zullen wezen. Dat worde zóó!

Rijssen, Juli 1876.

W. J. C. van Wijngaarden.
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DE KWITANTIE

Juist zoo dolprettig niet, zoo'n achtermiddag bij baas Nurks
op den molen! Niet, omdat de omstreken afschrikten, o neen,
de natuur was er prachtig de ligging te midden van de
heerlijkste weilanden, en ruischende korenvelden vondt men
elders zelden schooner! En veel van dat schoon kon men in
de woonkamer genieten. Wierp men slechts een blik naar buiten clan zag men 'n dozijn lakenvellers, wier uijers bijna den
grond raakten, en tegen den avond emmers vol heerlijke melk
beloofden. Ietwat verder toonden 'n paar veulens hunne
vlugheid door sprongen die den lachlust moesten opwekken!
En dan de prompte zindelijkheid in de kamer, waar alles klonk
als 'n klok, de liefdevolle welkomstgroet der Moeder; 't noodigde zoo uit om plaats te nemen op d' aangeschoven stoelen!
Jammer dat dit schoone werd getemperd of liever afgestooten
door 't gelaat van baas Nurks. Hij droeg dien naam niet te
vergeefs!
Langzaam rees hij op en boodt den binnentredende de hand
ter welkomst, maar met eenen boodt hij hem ook een gelaet
vol rimpels bij een paar grijze diep in de karholten liggende
oogen! Hij droeg 'n last op 't hart, dat kon men hem aanzien,
maar dat hij zich zelf dien last aandeedt dat kon men niet
zien, en dat was toch waar! Hij had 't in eigen macht, weer
te worden als vroeger, maar hij wilde niet. Er kwam 'n tijd dat
hij wilde maar toen was het te laat!
Er bestaat een oud boek, een zeer oud boek, dat helaas door
't jonge Holland veel te min op prijs gehouden wordt, en toch
vol lessen van levenswijsheid zit! Nu, daarin staat onder meer
„die zijn harte verhardt zal in 't kwade vallen! Volkomen
waarheid; Nurks is daarvan het sprekenste bewij s ! Vroeger was hij de vriendelijkheid en voorkomenheid zelve, maar
daar ontmoet hem iets op den levensweg, nu al jaren geleden,
iets dat zijn geluk had kunnen en moeten verhoogen, maar
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dat door hem van eene verkeerde zijde beschouwd wordt, en....
hij is dezelfde man niet meer! —
Vader van een eenig Kind, een lief meiske, had hij er zich
als 't ware een „id ēe fixe" van gemaakt, dat deze eenmaal
een molenaar huwen moest, want reeds bij de drie eeuwen had
de molen „de Vlieger" den Nurksen behoord, en was door hen
bemalen, en dat moest zoo blijven. Kreeg hij een molenaar tot
schoonzoon, dan zou Z.M. verzocht worden, diens naam in dien
van „Nurks" te veranderen, of dien er ten minste bij te voegen. Dat mocht veel kosten geen nood geld had hij genoeg en voor geld was immers alles te bekomen? Werd
er uit dit huwlijk 'n zoon geboren, die heette van zelf weer
Nurks, en zoo bleef de molen voortwerken onder ēēn en den
zelfden naam tot, God weet hoelang! Dit had de baas zich
nu stijf en strak in 't hoofd gezet, en of moeder zoo soms,
als hij weer doordraafde er zacht tusschen inviel met: „Dirk,
Dirk, 't is toch mogelijk dat 't anders gaat!" clan sprak hij
op hoogen toon: „'t Zal niet anders en daarmede uit." Doch
wij willen de geschiedenis niet vooruit loopen. Gun mij uwe
aandacht als ik U mededeel, wat ik desaangaande van mijn
oom, de geneesheer op het dorp waarbij de molen staat, gehoord heb! —
'k Was sedert eenige dagen bij hem gelogeerd, toen op zekeren morgen d' uitnodiging kwam, 's middags 'n kop thee
op den moļen te komen gebruiken! „Dat mogen wij niet afslaan", zeide oom, „want de baas is „de premier" van het
dorp." Verbeeld U, hij is President Kerkvoogd - Wethouder
voorzitter van 't Nut, en wat meer zegt, velen der inwoners
moeten hem jaarlijks „tribuin" betalen; deze van Honderd,
'n ander weer van meer dan duizend Gulden! Of hij daardoor
ook invloed heeft. 't Is toch maar waarheid: „geld is kracht"
gulweg wil ik U bekennen dat ik liever thuis bleef dan tot hem
ging; maar ik heb hem gedurig nodig dan voor dezen dan
voor dien armen zieke, en hij laat zich, nooit onbetuigd, maar
geeft altijd met milde hand slechts ēēn is er op het dorp —
doch dat volgt later!" —
Zoo sprekende maakte Oom mij recht nieuwsgierig; ik
moest echter tot 's avonds wachten eer mijne nieuwsgierigheid
gedeeltelijk zoude voldaan worden. Eerst zouden wij de visite
maken, en dan wilde oom mijn oordeel over de mulder weten,
.
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om later onder het gebruik eener heerlijke sigaar te verhalen wat hij van den baas en diens toestand wist! De visite
was afgeloopen en Nurks was mij mē egevallen! Volgens Oom's
zeggen meende ik in den molenaar een zwartgallig man te
ontmoeten met alles en op alien 't onvreden. Het tegendeel
echter! Wel was hij in den beginne stil en in zich zelven gekeerd wel vertoonde hij een voorhoofd vol rimpels, en zag
men onaangenaam in zijne diep ingezonken grijze oogen —
maar toen het gesprek hoe langs zoo meer geanimeerd werd,
werd Nurks ook spraakzamer, en toen ik hem ten laatste van
mijne studiēn, en van de jolige uitspanningen der jonge lieden verhaalde, begon hij ook episodes uit zijn jongelingsleven medetedeelen, die waarlijk wel in staat waren den lachlust optewekken. Hij ging zelfs zoo ver dat hij ons verhaalde
hoe hij aan zijn Dientje gekomen was; en dat deedt hij op
zulk eene aangename wijze, dat men er den eertijds vroolijken
en opgeruimden man voor goed uit herkennen kon; 't moest
dus wel eene degelijke teleurstelling in 't een of ander geweest zijn, die hem dus had kunnen veranderen. 'k Geloof
dat vroeger zijn bijzijn even gretig gezocht werd, als 't nu
werd vermeden" ! Gij hebt den baas goed beoordeeld, sprak
Oom, en als we hebben aangestoken zal ;k u verhalen wat ik
van hem weet. Dit kwam hierop neder:
„Nurks had met zijn Dientje gelukkig geleefd. Ze schonk
hem korteling achtereen drie zoons, die allen vroeg overleden.
Ten laatste beviel ze nog van een dochterke, en ofschoon dit
met de hoop des vaders niet overeenkwam, was hij toen steeds
een liefdevolle verzorger van zijn kind. Deze verdiende zulks
ook! Hoe grooter ze werd, hoe meerder bemind door elk die
haar kende ze maakte de trotsch en de levensvreugde uit
harer Ouders. Als 's avonds het ledekantje door haar was ingenomen, en een ouderlijk gebed over haar gebeden was, zaten
Vader en Moeder bij den haard, vol gedachten over hun kind. —
„Hoor Moes," sprak dan Nurks, „van dat de windmolens zijn
uitgevonden, wordt „de Vlieger" door een Nurks bemalen, en
ik hoop dat dit zoo zal blijven." We hebben slechts ons Doortje, maar daarom behoeft de naam niet uittesterven! Trouwt
ze b.v. een molenaar; dan lever ik een verzoekschrift in aan
Z.M. om naamsverandering; of wil dat niet, als dan onze Lieve
Heere God maar een zoon geeft, dan zal zijn Vaders naam
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doopnaam worden, en de mijne zijn Van. Bij mijn leven gaat
dan nog de molen in zijne handen over, en de Nurksen blijven
hem bemalen. Dat mag kosten veroorzaken, maar ronde jongens hebben we genoeg!" Zoo draafde de goede man door, en
als Dientje dan zeide: „Dirk, stel daar Uwe hersens niet
te zeer op, 't kon wel eens geheel anders uitvallen, werd hij
boos en sprak: „Hoor moes, 'n molenaar zal ze nu eenmaal
hebben! Komt er geen mulders-zoon opdagen welnu laat
het een knecht zijn, als hij 't vak maar kent, en er niets op
hem te zeggen valt, krijgt hij mijn Doortje, en daarmede uit!"
De goede vrouw was wel zoo verstandig dat ze zweeg, maar
in stilte bad ze, dat 't de Heer voorzien mocht, en met Dirk
zijn, als zijn hoop onvervuld bleef!
In de nabijheid van het dorp lag de stad B. waar de winkelier Gijsbers woonde, die vele zaken met den molenaar deedt.
Elken marktdag zag men den baas bij zijn vriend, en het jeugdig volkje waarmede deze nogal gezegend was, huppelde van
blijdschap als de marktdag aanbrak, want niemand kon joliger
met de kinderen omspringen dan Nurks, en zelfs zij die reeds
grooter waren, gevoelden zich tot den goeden man aangetrokken. Under deze behoorde vooral Gijsberts zoon Hendrik, 'n
knaap van om de veertien jaar, die voor het onderwijs opgeleid werd. Hij was thans kweekeling aan eene der stads
schdlen, en dikwijls hield de baas zich met hem bezig over
school en schoolzaken! „Jongen" zeide hij dan: „studeer maar
goed, onze meester wordt oud, en als gij bijtijds gereed zijt, laet
dan baas N. maar zorgen, dan zult gij onze schoolmeester
worden!" En hij sprak waar, de rijke man, als hij van zijn invloed hoog opgaf, want niet alleen als wethouder had hij veel
te zeggen, maar de meeste leden van den Raad waren meer
of min van hem afhankelijk en moesten dus wel zoo als hij
wilde! „De school, sprak hij verder, brengt wel niet zoo bijster
op maar de Korten heeft ook geen lijf in de kist, en stapt
die eens uit, dan zijt ge geborgen!" —
De jonge Hendrik was zeer ingenomen met dit plan. Zulks
laat zich begrijpen! en als hij met de vacantie op „den Vlieger" kwam waande hij zich reeds onderwijzer van het dorp!
Ja, de vacantiedagen moest Hendrik op den molen doorbrengen,
dat mocht hij om geen prijs laten. Kwam hij, dan was het feest,
en elk deedt zijn best om den aanstaanden meester, zoo werd
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hij reeds genoemd, genoegelijke uren te doen doorbrengen. —
Vooral was deze gaarne in de nabijheid van Doortje, en Doortje zocht ook gretig het gezelschap van Hendrik! maar
't waren toen nog kinderen!! Hoe ze stoeiden, en de weiden op
en neer liepen, als hij op den molen was! Hoe ze in den winter
de schaatschen aanbonden, en tochten in den omtrek deden, die
nogal uitgestrekt waren, en zoo ging het jaar op jaar en de
kinderen begonnen de kinderschoenen uittewerpen! Hendrik
was zestien en Doortje vijftien jaren oud geworden en nog hielden de wedloopen niet op; evenmin het stoeijen in den hooitijd; De buren fluisterden elkander in het oor: „Dat kon
wel eens een paar worden!" Zelfs moeder oordeelde 't goed
haar man opmerkzaam te maken op de al te groote gemeenzaamheid tusschen de jongelieden, en dat die volgens haar oordeel wel wat getemperd mocht worden! maar deze, die beiden
innig liefhad, en hen ongaarne eenig verdriet zoude veroorzaken had dan gezegd: „Tut, tut, tut, tut, vrouw; 't zijn
immers nog maar kinderen!
Ja, 't waren in zijn oog nog kinderen, toen Hendrik 't examen voor den derden rang met lof doorgestaan had, en nu
door 't geheele Rijk naar eene school van den middelsten rang
dingen kon! In eigen oog waren ze thans geene kinderen
meer! Eens, dat ze op 'n zomeravond van de wandeling huiswaarts keerden zeide Hendrik: „'k Had wel plan naar 't vacante A. te solliciteren; niet om reeds geplaatst te worden,
maar om te zien hoe 't op 'n vergelijkend examen gaat. Ga
dan, sprak 't meiske, maar hij gaf zijne vrees voor haar vader
te kennen, die hem toch bij zich wilde houden. Toen zij hierop 't antwoord schuldig bleef vervolgde hij: " Maar zeg eens,
Doort j e, als ik hier nu onderwijzer wordt, wie zal met mij dat
groote schoolhuis bewonen?" „Ik meende dat Gij op den
molen zoudt komen wonen" om vader gezelschap te houden?"
„Ja, maar dat kan niet altijd zoo zijn; zeg, als ik U dan
eens vroeg om mijn wijfje te worden, zoudt ge „Ja" zeggen?" —
„Och loop Hendrik, Vader wil immers dat ik 'n molenaar
huw!" „En wilt gij dat ook?" Hierop gaf ze geen antwoord,
maar ze kleurde en 't hartje bonsde in haar boezem. Zooverre
waren dezen al gevorderd, toen Nurks hen nog voor groote
kinderen hield.
Er verliepen nog 'n paar jaren, dat alles zoo bij het oude
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bleef, tot d' onderwijzer plotseling het tijdelijke leven met het
eeuwige verwisselde. Hendrik was nog 'n halfjaar te jong
voor hij den 2en Rang vragen kon, maar de booze wereld zegt,
dat Nurks kosten noch moeite ontzag, om de school zoolang vacant te houden, en Hendrik als waarnemer geplaatst te zien.
Dit lukte, zoals in die dagen wel meer lukte. Hendrik werd
waarnemer en bij 't eerste acte-examen vetkreeg hij den 2en
Rang. Nu talmde men niet lang met d'oproeping van Sollicitanten; doch daar velen wisten dat de waarnemer tien kansen
had tegen een ander ēēn, bleven zij te huis en was de mededinging niet groot, ook nog omdat men verzwegen had, om
na den dood van den tegenwoordigen titularis, de kosterij met
de school te verbinden, waardoor 't inkomen minstens eens zoo
veel zoude worden! Hoe 't zij, er waren slechts vier mededingers en Hendrik werd met algemeene stemmen benoemd! Of
deze heugelijke gebeurtenis ook met feesten gevierd werd op
den molen en in de stad! Gijsberts zaken waren in den laatsten tijd niet vooruitgegaan, en daarom begroette hij zijns
zoons aanstelling met vreugde, ofschoon hij altijd op eene meer
lucratieve betrekking gehoopt had. Mogelijk dacht hij ook wel
dat zijn zoon de rijke erfdochter van den molenaar huwen zoude, want Nurks gebabbel over een opvolger achtte hij als 'n
sprookje in den wind. Huwde Hendrik met Doortje, wat hinderde 't dan dat 't inkomen slechts vijfhonderd gulden beliep,
't ontbrekende? dat zou de jonge vrouw immers wel aanbrengen?
Ja, de jonge lieden zouden helaas 'n paar worden; ware 't
niet geschied, hoeveel jammers zouden gespaard zijn gebleven! Doch laat ons de geschiedenis vervolgen.
Hendrik was 'n flink schoolman en, na betrekkelijk korten
tijd zag men reeds de vorderingen, door zijn onderwijs ontstaan. Niet alleen schreef en rekende de jeugd beter, en wierp
zij een meer vrijen blik rondom zich, maar ook de beschaafdere
wijze waarop ze zich buiten school gedroeg, viel in 't oog! 't Geheele dorp was ēēn roep over den „nieuwen meester"! Nurks
werd als 't ware weder jong, want dat had men aan hem te
danken; dat was zijn werk. Hendrik rees dagelijks meer in
zijne achting en liefde! De baas hunkerde naar 't einde der
schooluren, om maar bij den meester te kunnen zijn, ja ging
hem zelfs dikwijls te gemoet, en alles scheen aan te duiden, dat
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Ze stond
tusschen die twee nooit eene vete kon ontstaan.
echter reeds voor de deur!
Meer dan noodig was, hadden de jongeļui gelegenheid elkander te zien en te spreken. Moeder zag het wel en schudde 't
hoofd, maar was zwak genoeg niet tusschen beide te treden.
Vader scheen niets te merken, en dat deedt hij ook niet. Hij
had nu eenmaal voorgenomen dat zijne dochter 'n molenaar
zoude huwen, en had dit wereldruchtig genoeg gemaakt, zoodat ten minste zijne omgeving zulks wel konde weten, en hij
dacht dus dat hier niemand zich tegen zijn voornemen zoude
durven verzetten! ! Zoo werd het Nieuwjaar, en Hendrik
kwam in de woonkamer, de gebruikelijke zegewenschen brengen. Hij had met Doortje afgesproken, bij die gelegenheid van
hunne onderlinge liefde te spreken! Nurks stond statig op
toen de meester binnentrad, maar toen deze liet doorschemeren wat 't einde van zijn speech zijn zoude ging de baas eensklaps zitten en sprak: „Zwijg nu mijn jongen! Gij weet, zij zal
en zij moet een molenaar hebben en geen schoolmeester! Toen
nu Doortje hare bede bij die van Hendrik voegde, en haar
vader bezwoer met niemand anders gelukkig te kunnen zijn;
toen ook de moeder 'n enkel woordeke ten gunste van de jongelui in 't midden bracht, toen voer Satan in 's Vaders hart.
„Zwijg, verraderlijk drietal," riep hij, „gij hebt alien geweten wat mijn wil is!" De molen zal door een Nurks bemalen
worden! Van af dat de windmolens zijn uitgevonden, is dat zoo
geweest en het zal langer zoo blijven! 'n Molenaar moet het
zijn; en komt er dan met der tijd 'n jongen, dan ben ik nog
krachtig genoeg hem het malen te leeren, en sterf ik, dan
laat ik mijn goedje aan een Nurks! Gij weet mijn neen is neen!
en dus geen woord meer hierover". Hij nam de pijp, ging zonder groeten henen, en liet het drietal in droeve overdenkingen achter. Later weer te huis komende, werd de zaak nog niet
beter.
„Meester, zeide hij : „ik heb bedacht dat 't u gemakkelijker
is in het dorp 'n kosthuis te nemen. Gij zijt dan nader bij de
school, en behoeft U 's morgens niet t' overhaasten. Gaarne
zou ik zien, dat Gij Uw vertrek bespoedigdet"! En of nu 't
meiske smeekte en of d' onderwijzer van hunne vriendschap gewaagde, en of moeder al bevende haar: „Dirk, Dirk"
liet hooren; niets kon baten; 't was olie in 't vuur! en 't drie222

tal dat zich zooveel hei ļs van dezen nieuwjaarsdag had geelk zijn weg zoekende. —
droomd, ging droevig uiteen
Hendrik was te hooghartig om ook maar ēēn enkel oogenblik langer in den molen te vertoeven. Na vlugtig zijne Dore,
moeder en den baas te hebben gegroet, ging hij de eertijds
zoo gezochte woonkamer uit, de werf af, en zoo het dorp binnen. Karo, de huishond vergezelde hem tot aan 't brugget j e —
keek hem toen, o zoo meewarig aan, als of hij zeggen wilde:
„ik heb geen schuld aan Uwe verwijdering keerde zich toen
om, en ging met hangend hoofd naar den molen terug! Hendrik oogde hem nog even na: „Arm trouw dier, sprak hij, gij
toont meer gevoel dan menig mensch! En Doortje? Ach,
't was dien dag en dien avond zoo ongezellig in huis. Zij verlangde naar 't uur van rust, en naauw had de klok tien geslagen, of ze groette schreijend hare ouders, en ging 't slaapvertrek zoeken. Weldra lag ze te bed in dat bed, waar ze den
laatsten tijd soms zoo aangenaam gedacht, en gedroomd hadi —
zulk een afloop
dat had ze zich niet kunnen voorstellen;
daartoe meende zij, had Vader haar Hendrik te lief!
0, hoe
had ze zich reeds de bruidsdagen voorgesteld! Ze had die van
Gerritje van den Ontvanger bijgewoond, toen die in de geboden
stond met den nieuwen notaris! Daar waren de buurmeisjes
de geheele week voor het trouwen des achtermiddags zamen
gekomen. Er was aan den uitzet gewerkt er was thee gedronken, uit opgesierd porcelein! Er was gezongen, gedanst,
geplaagd, en allerhande guitenstukjes uitgevoerd; en als tegen den avond de bruidegom binnenkwam, dan was 't een gejubel geweest zonder einde! Er werden pandjes verbeurd, en
elk meisje deedt haar best, den bruidegom te beletten bij zijn
Gerritje te komen! En als hij beboet moest worden om zijn
pand te lossen, dan had men hem soms de straf doen ondergaan van: „Zwart maken". Eene ondeugende hand had hem
met een gebrande kurk geimproviseerde knevels gemaakt,
alsmede twee groote bakkebaarden. 0, toen had hij er zoo wonderlijk uitgezien! Toen had men gedwongen dat hij Gerritje
zoude kussen, maar deze had 't hoofdje in haar voorschoot verborgen, en stond er op, hij zou zich vooraf reinigen! Ha, en toen
met hem naar de pomp, en hem kletsnat gemaakt! Wat dolle
pret wat dolle pret!
Nu, en zoo zou het bij haar in de trouwweek ook zij n ! even
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vrolijk even luidruchtig! En Hendrik? Och zij geloofde, hij
zou zich er nog veel beter idoorslaan dan de Notaris, want
deze kende de gewoonten van het dorp zoo goed niet! Zoo had
ze zich dikwijls zalig gedroomd, en nu nu lag alles in duigen! Nu bevochtigde zij hetzelfde peluw, dat vroeger door haar
lagchen als geschud had, met tranen, o met zulke groote en
bittere tranen! Onder dat schreijen deedt zij de gelofte Hendrik getrouw te blijven, wat er ook gebeuren mogt. Wel zou zij
tegen vaders zin hem niet huwen, maar dan ook niemand! Zoo
dacht, zoo sprak ze in haar eigen, en d' eerste uren van den
nacht ontweek de slaap hare oogen. Eindelijk vorderde de natuur hare rechten, en viel zij in een onrustigen slaap, waaruit
ze reeds vroeg ontwaakte, om de ellende nog dieper te gevoelen !
En de baas en zijn Dientje? Dit was de eerste nieuwjaarsavond dat ze zwijgend bij elkander zaten; de moeder met betraande oogen; de vader rookwolken blazende, als 'n Vesuvius
in 't klein. Eindelijk scheen hem idat stilzwijgen te verveelen.
Als tegen zich zelven sprak hij : „Heb ik dat aan hem verdiend? Is dit het loon voor dat ik van hem den man gemaakt
heb, die hij is? Moest hij, juist hij mijn geliefkoosd plan in den
weg staan? Hij wist toch, wat mijn wil is? Hij had het nooit,
nooit moeten doen! maar hij is 'n ondankbare, ja dat is hip
Wie weet, nu zijn vader den kreeftengang gaat, wie weet, of
niet ook de vele dubbeltjes van den baas hem in de verte
hebben toegelagchen, en dan mijne Dore maar op den koop toe.
Neen jongen! gij moogt algebra en wis- en meetkunst kennen,
maar mij zijt ge toch nog niet te slim af! Zie, geen sikkepitje van het mijne zal ooit in zijne vingers , komen. Want mijn
geld, zou den winkel daar in de stad weer doen bloeijen! Mis
geschoten, meester Gijsbers, baas Nurks is niet van gisteren.
Zie U 'n andere wederhelft te verkrijgen, en hoop niet meer
op de rijke mulders Dore, die zal en moet 'n molenaar hebben! ! Moeder kon het niet langer aan'hooren: „Dirk, Dirk, wat
zijt gij onrechtvaardig in Uw oordeel. Hoe kunt gij zulke nevengedachten veronderstellen bij Uw j eugdigen vriend? Och,
ik weet het, hij heeft onze Doortje zoo lief en zij hem wederkeerig! Wee's toch verstandig en sta het geluk van Uw eenig
kind niet in den weg! 0, als zij het zich nu eens al te na neemt,
en gij ziet haar daar kwijnend henengaan, hoe zal U Uw gewe:

,

,
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ten dan aanklagen en verontrusten. Hoe zal 't u gedurig naar
't hoofd werpen: „ik ben de bewerker van het ongeluk van
mijn eenig kind! en Dirk, 't is immers wel gebeurd, dat 'n
ontijdige dood 't gevolg is van eene handelwijze die gij op uw
kind toepast? Zie, als op Hendrik nog 't minste was aan te
merken, ik zoude uwe partij kiezen, maar immers hij is het
sieraad van de jongelingschap! Och, verhardt uw harte niet,
om iets dat immers niet eens in uwe macht staat. „Als er nu
geen molenaar of molenaars knecht zich op doet wat dan? —
Och Vrouw dat zal het wel! „De Vlieger" is wel een kans
waardig Komt er geen, welnu dan maal ik zoolang ik kan —
verkoop den geheelen boel, en trek naar een verafgelegen
dorp; dat heeft dan D . .., Dore wilde hij zeggen; maar 't mogt
er niet uit; „dat heeft dan die schoolvos op zijn gewEten, geen
woord meer van hem!" Dientje zweeg, ze kende den harden
aard van haar echtgenoot: Ze hoopte nog alles van den tij d!
En toen ze eindelijk te bed ļagen, was er misschien in lang
geen ernstiger gebed door haar opgezonden voor haar kind,
haar man en ook voor Hendrik! Na alles in Gods handen ge
steld te hebben, trachtte zij te slapen, dat haar ook eingelijk gelukte.
Men kan nagaan hoe elk verwonderd ophoorde dat Hendrik van den molen vertrokken, en in het dorp kamers genomen had. Ieder sprak daarover op zijne wijs, maar die fluisterden dat hij om Dore gevraagd; en van den baas zijn afscheid
gekregen had, was bij de waarheid. De jonge lieden waren nu
niet zoo dikwijls bijeen, maar toch, zij wisten zoo nu en dan
bij eenkonasten te houden, en ook met behulp eener trouwe
dienstmaagd, kon men dagelijks corresponderen. Of moeder
in 't geheim was? Wij weten het niet!
Nurks meende gewonnen spel te hebben, want hij zag Gijsbers niet meer op den molen, en toen hij op zekeren morgen
van hem de gelden ontving, die zijn vader nog schuldig was,
kreeg hij de vaste overtuiging dat de breuk tusschen de Gij sbers en hem voorgoed aanwezig was, en niet gemakkelijk
weer geheeld zoude worden! De oude liefde tot Hendrik kwam
soms nog wel weer boven en dan hoorde men hem zeggen:
„als hij slechts eerst gehuwd is, met 'n ander dan Dore,
zal ik wel maken dat id' oude vriendschap hersteld worde. Ik
zal dan zorgen voor verbetering van zijn inkomen, voor een
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nieuw schoolhuis enz. en de meester zal zien dat ik nog zijn
oude vriend Nurks ben! ik mag toch den jongen! Zoo dacht
en sprak de baas toen hij op eens gevoelig wakker werd geschud! Er begon 'n gerucht door 't dorp te loopen, 'n leelijk
gerucht en 't drong door tot den molen, en de baas hoorde mompelen en wilde weten wat men fluisterde en hij hoorde 't en
't was waarheid! De jongelieden hadden gestruikeld, 'n huwlijk
was noodzaak!! (Wie beschrijft den toorn neen de woede
van den baas nu hij zoo op eens zijne zaligste droomen vernietigd zag! Dore stiet hij van zich, de moeder overlaadde hij met
verwiitinqen, als hebbend ligt mogelijk gelegenheid gegeven.
- Neen dat had ze niet, maar nu 't geval zoo is heeft ze
hare dochter in bescherming genomen tegen de woedende handelwij ze des Vaders! Ga, had deze gezegd tegen zijn eertijds
door hem zoo geliefd kind ga met uwen verleider maar kom
geen van beide ooit weer op mijn werf! Vloeken wil ik U niet
- zegenen evenmin, en voor mijn dood hebt ge zich niet
het minst van mij te wachten". De bedroefde jeugdige
ging! Voor haar nu geen jolige bruidsweek deze werd in
tranen doorgebracht bij een vreemde op gehuurde kamers! 0,
't is zoo waarachtig wat de kindervriend van Alphen zingt:
„Een uur van onbedachtzaamheid, kan maken dat men jaren
schreit! Mogten alle jongelieden dit schoone en ware gezegde
nimmer vergeten!
Maar toch, ze was niet alleen gegaan, moeder was bij haar
en hoewel de baas 't met leede oogen zag, moeder kwam veel
in het schoolhuis, zich verheugende in de onderlinge lief de
van het jeugdige paar! Wat hadden ze gelukkig kunnen zijn,
als Vader zich die denkbeelden niet in 't hoofd gezet had; maar
dat was nu eenmaal zoo. Hij liet zich niet vermurwen, ook
niet toen er 'n zoontje geboren werd. Moeder zeide wel dat
deze nu evengoed eene naamsverandering kon ondergaan,
alsof hij de zoon van 'n molenaar was, maar: „Zwijg", gromde
Nurks, ik ben bedrogen en wil niet eens dat deze naar mij genoemd wordt". Niets was er te verzetten aan den anders zoo
goeden man. Hij had zijn harte verhard"!
Eenige jaren zijn henen en 't is er in 't schoolhuis niet beter
op geworden! 't Jonge paar werd rijkelijk met kroost gezegend
en Doortje daardoor met den dag zwakker. 'n Enkele reis had
d' onderwijzer bij den Raad om verhooging van tractement
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gevraagd, maar dit miste, door d' invloed van den Wethouder.
„Nu zal hij gevoelen wat 't inheeft mij te bedriegen en den
voet dwars te zetten," pruttelde deze: „Laat hij zich nu zien
te redden, hij die mij de kroon ontnomen heeft. De man
dacht niet, dat hij door zoo te handelen, zijne eigene dochter
zoovele dolksteken toebragt, die noodwendig haar leven verkortten.
't Schoolhuis gezin telde reeds vijf kinderen; dus zeven persoonen en plus minus vijfhonderd guldens inkomen; en 't zou
nog erger worden!
Zoo als gezegd is, Doortje werd op den duur zwakker, en
daar steeds versterkende middelen werden voorgeschreven,
moesten meester en 't kleine goedje er schade door lijden. Vader, o leedt dit gaarne maar de kleinen konden niet begrijpen
waarom ze sedert eenige dagen maar ēēne boterham bekwamen als ze naar bed gingen. Om dezen tijd bragt de heer
Nering eene morgenvisite bij Domin ē. Hij was winkelier en
tevens Kerkelijke ontvanger. —
„Hoor, Domin ē", sprak hij : „ik heb te doen met onzen
meester en diens gezin. Zoo als hij bezocht wordt, kan hij
met zijn inkomen onmogelijk rond, en d' oude Nurks doet niets.
't Is in dezen 'n ellendige knaap. Zoo ik hoor is hij onlangs gewaar geworden, dat zijne vrouw soms brood en eijeren naar 't
schoolhuis zendt, en dat moet hij zoo euvel hebben opgenomen, dat er voor 't eerst woorden op: „den Vlieger" zijn voorgevallen! Meester is dit ter ooren gekomen, en heeft bepaald besloten, hoegenaamd niets meer van den molen aantemen. Hij wil zijne schoonmoeder niet in ongelegenheid brengen. Zijn Doortje wordt hoe langer hoe zwakker. Ik heb dus
met goedkeuring mijner vrouw 'n plan beraamd. 'k Zal aftreden als Kerkelijk ontvanger, onder de voorwaarde dat Gij sbers mijn opvolger wordt. 't Brengt toch nog ruim Honderd Gulden op! Ik kan ze Goddank, zonder veel schade missen; voor
meester is 't echter 'n geheel soulaas." Maar zoo als ik zeg,
ik ga niet af als op die bepaalde conditie.
Omdat Nuks President Kerkvoogd is, en wij wel weten hoe
hij over de anderen heerscht, ben ik te rade geworden U in den
arm te nemen, want ik vrees dat de baas niet zal besluiten,
ten voordeele van zijn schoonzoon, ten minste om mij niet.
't Is toch ongelukkig met dien man; altijd norsch en stuurs, veel
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anders dan wel vroeger. daarom wil ik zelve mij aan zijne
lompheid niet wagen, maar moet gij omdat zoo eens uittedrukken de kastan j es uit het vuur halen. -- Uw stand geeft toch al
tijd meer ontzagl
De goede Dominē toonde zich gereed, en liet er ook geen
gras over groeijen nog dezelfde week zag hem op „de
vlieger". Na hartelijke begroeting gaf hij langzamerhand te
kennen, dat eigentlijk zijne komst den meester en diens gezin
betrof. Hij vroeg of ze nog onlangs van Doortjes toestand gehoord hadden, enz. Daarop ging hij uitweiden over haren ijver
in alles, zoodat zij zich geheel aftobde, wijl ze zelfs de nachten te baat nam om de kleederen der kinderen te herstellen!
— „Wel," zeide Nurks: „laat ze eene naaister nemen!" .,En
waarvan betalen" vroeg Dominē . „Hij verdient toch!?" „Ja,
te weinig om te leven, te veel om te sterven". „Hoe zouden zij
van vijfhonderd gulden nog buitengewone uitgaven goed maIk zeg, dat
ken?, neen Nurks, dat weet gij ook wel beter"
men hier wel van zijn tractement en vrij wonen, leven kan!"
- Nurks, Nurks, nu alles zoo peperduur is, en zij toch alles
koopen moeten! Laat ons de rekening eens opmaken! Let well
Ze zijn met z'n negenen. Stel 'n inkomen van 500 gulden, dat
zijn 50.000 centen in 't jaar en gedeeld door 365, geeft 137 centen op 'n dag! Verder: 137 centen gedeeld door negen, geeft
ruim 15 centen per hoofd, daarvoor moet zich nu 'n mensch
voeden en kleeden! 'n Kind kan 't aan brood wel verorberen!
En dat moet de Noordēnwind soms door de reeten snuiven, zoo
als dit zoo dikwijls 't geval is bij Uw schoonzoon. Waarvan zal
Doctor en Aphotecar betaald worden? en beiden heeft Doortje
bepaald noodig! Ja Nurks! leven kan men er van, dat is waar,
maar welk een leven! Maar 't is waar ook; 'n Meester behoeft ook niet te leven als gij en ik! Hij behoeft geen eitje
bij het boterham dagelijks geen stukje vleesch in den pot!
geen lekker kop thee zoo als wij thans gebruiken! Och, neenl
Slappe koffie is ook goed! Zoo meent ge 't immers, want
't is toch maar 'n tweede soort mensch! 0, Nurks, Nurks wat
heugt 't me nog dat de vorige onderwijzer U 'n aanstoot was,
omdat hij volgens Uw zeggen beneden zijn stand gekleed ging.
Alle weldenkenden beaamden dat met U, want ook door de
kleeding wint de beschaving en hij, die onze kinderen in alles
'n goed voorbeeld geven moet, mag ook niet gemeen maar
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moet degelijk voor den dag komen. En zie, dat doet uw zoon!"
(Bij dat woord „zoon" ging de baas 'n rilling door de leden,)
maar pominē vervolgde: „En als we dan op zijne kindertjes
zien, hoe netjes komen ze voor den dag! Mijne vrouw roemt
wat de kunstige schaar van Uw Doortje, die aan half afgedragen, gescr onken ik zeg geschonken kleedjes, als 't ware een
nieuw aar_..schijn kan geven!
1k wil U wel zeggen ook, als de kinderen van den meester, met gescheurde of bemorste kleederen aankwamen, ik ongaarne zcude zien dat ze met de mijnen špeelden; want Voorbeelden trekken, maar nu zie ik ze gaarne in de pastorie;
en meester ook; want al is 't kaaltjes dat hij draagt, 't is
toch altijd zindelijk en netjes! Ik zeg u, zeide Nurks, om
den draad van Dominēes rede aftebreken, die hem hinderde
„ik zeg U, hij heeft nog zoo'n nood niet, en 'n weinig schaadt
hem niet; wat deedt hij mij en mijn Doortje te bedriegen!
Hij wist wat ik voor had; wat mijn doel was! Stel dat toch
eenmaal uit Uwe zinnen, baas; 't heeft lang genoeg geduurd,
en 't is immers niet te veranderen? Geloof mij, er is in het
schoolhuis al dikwijls strijd gestreden tusschen fatsoen en
honger lijden". „Dat is niet waar," viel Nurks weer in, die
't geweten toen ietwat begon te plagen, zoo erg zal 't niet zijn!
Was het zóó, dan zou ik jets door de vingeren zien, maar
ik geloof 't niet! Wil ik U dan eens jets openbaren? vroeg
Dominē? en toen fluisterde hij jets tot den mulder wat ging
er toen in dat vaderhart om? Strijd, grooten strijd tusschen liefde, medelijden, en wrok! 0 Nurks laat Uw goede Engel de zege
behalen! Wordt verwinnaar, maar neen, opeens week weer het
zachte weefsel van zijn voorhoofd en hij verdrong den zweem
van aandoening, die zich eventjes had vertoond, en die Domin ē
met blijdschap had opgemerkt!" Opeens zeg ik, en gejaagd
sprak hij : „Nu moet ik geloven Dominē dat gij afgezonden zijt
om mij te vermurwen; maar 't gaat niet! Hij zal nog meer
gevoelen dat hij tegen mij misdaan heeft. Ik blijf er bij, men
kan wel leven van zoo'n inkomen, hij moet het er dan maar
naar aanleggen!" —
„Hardvochtig man!" sprak nu Domin ē, „Als gij niets wilt
hoor dan wat vreemden willen. Hier verhaalde hij hem 't aanbod van den Heer Nering. „Hm, hm, zoo, zoo! hm! en wil
Nering dat? mooi aanbod! ik deed het niet! Honderd Gulden
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meer of minder in kas! nu, ik dacht ook dat Nering ze wel
gebruiken kon, maar dat moet hij zelf weten. andersmans zaken kunnen wij niet raken! maar toch, als ik zooveel jongeas
had, liet ik het ēēn van die liever verdienen dan 'n vreemde"
„Doch wacht! Ja, zoo zal 't zijn de meester zal er zeker
op den kerfstok staan, en als dienst inkomsten vermeerderen,
des te grooter kans voor aflossing! wis, wis
eigenbelang zit
mēe in het spel
Neen, Nering, gij vangt den ouden ook nog
zoo niet in 't netje" Heeft Gijsbers bij U geborgd, zie dat gij
't uwe krijgt, maar door mijne medehulp niet! Blijf nog maar
ettelijke jaren Ontvanger. Ge kunt 't nog wel wachten!" Zoo
prevelde de baas hardop en Domin ē zat als op gloeijnde koolen! !" „Heb ik nu ooit zen leven zoo'n mensch gezien of gehoord? sprak hij eindelijk. Nurks, voor dat ik mij liet gebruiken als tusschenpersoon, heb ik ernstig onderzoek gedaan
bij den Heer Nering, en die heeft me stellig verzekerd dat
bij hem noch door Gijsbers, noch door zijne vrouw ooit iets
gekocht is, of 't werd terstond betaald! Hij heeft niet de minste pretentie op Uw schoonzoon, en dat moet u tot toestemming overhalen. Nu kun gij d' eer van uw eigen huis nog redden, en .... „Och Domin ē, hoorde men op eens moeder Dientje zeggen, och, wat zou dat eene verligting voor ons Doortje
zijn! Reken eens, ruim honderd Gulden, daarvoor konden de
kleinen op nieuw geheel in de nopjes gestoken worden. Toe
Dirk, ge waart mij altijd zoo gewillig, doe dat nu eens uit liefde voor uw oud wijfje! „Ja," sprak Domin ē laat ons niet
op Gijsbers denken, handel nu eens om haar, die zoo getrouw
jaren lang uw zoet en zuur deelde! Zie, ze reikt u de hand,
waarlijk ook de roodgeschreide oogen zien u zoo teeder aan
en de natgeweende wang zie ze biedt ze U als om haar nog
eens ouderwetsch hartelijk te zoenen! Toe Dirk, zoen dan eens
de moeder van Uw Doortje, en ook de moeder van Uwe kinderen die nu reeds Engeltjes zijn. Deze zullen uit hooger sfeer
blijde op U nederzien, en God bidden dat hij U loone voor 't
geen ge voor moeder doen wilt! Daar zat hij, met de lippen
als op elkander geschroefd, maar op eens zegt hij: „Juist
vrouw! Zoo als Domin ē zegt!, voor U, en om U alleen zal ik de
toestemming geven, maar niet om den bedrieger, die behoeft
er mij niet eens voor te bedanken
die moet nog meer nog
erger ondervinden, dat hij mijn ouden dag vergald heeft.
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„Goddank! 't was er toen door! Nering mogt zijn ontslag
indienen. Domin ē mogt den meester voordragen. Nurks zoude
't niet afstemmen, d' overigen zouden volgen, en zoo zien
we weldra onzen goeden Gijsbers als Kerkelijk Ontvanger in functie. Spoedig zag men in 't schoolhuis dat 't bate
gedaan had, want de kleinen staken in nieuwe hesjes en meester met den naderenden winter in 'n nieuwen duffel.
Met spaarzaamheid en overleg ging 't eenige jaren iets gunstiger dan vroeger. Negen kinderen had Doortje haar man geschonken en 't tiende stond te volgen.
Zij werd hoe langer hoe zwakker de ademhaling begon
haar moeijelijk te vallen. Meester kwam bij oom, om met
hem over de ophanden zijnde bevalling te spreken, en gaf zijne
vrees voor moeder met beschreid gelaat te kennen! —
„Och, doctor, als vader slechts ēēne enkele reis, zich om
haar ontfermen wilde, en ons een bezoek bracht, 't zou haar
als 't ware 'n nieuw leven schenken, maar ik vrees dat het
nooit zoover komt! 't Is even of hij zich sedert ik kerkelijk-ontvanger ben, nog meer terug trekt. 't Is of 't hem leed doet
daaraan geholpen te hebben! Sedert wendt hij 't gelaat van mij
af als ik hem ontmoet. Gisteren nog kwam hij mij tegen,
aan 't einde van 't schoolpad, juist daar waas hij mij vroeger steeds met 'n handdruk verliet. We moesten elkander noodwendig passeren, we konden dat niet voorbij, anders was 't stellig niet geschied. Toen hij naderde greep ik moed, en zeide:
„Vader, Doortje verlangt naar U! Het doet haar zoo leed, dat
Gij Zondag's in de kerk nooit naar haar omziet. Ze wil U gaarne eens spreken! Ze ziet met zoo'n angst hare aanstaande
verlossing tegemoet! Kom toch! Zeg maar wanneer; ik zal
me verwijderen mogt ik soms in huis zijn! In naam van Uw
eenig kind, bid ik U kom toch!” En wat antwoordde hij?"
„Meester laat mij door, ik heb mijn tijd hoog noodig''. —
'k Had zoo gehoopt Doortje eene blijde boodschap te brengen —
nu mogt ik haar niet eens zeggen, dat ik haar vader ontmoet
had!
De doctor beloofde Nurks zelve te spreken. Hij deedt het,
maar 't was den moriaan gewasschen! Hij gaf geen antwoord,
als alleen. „'t Is nog zoo hoog niet als 't zijn moet!"
't Uur der bevalling naderde. Doortje werd moeder van een
lief kindje, maar ten koste van haar leven! Wat Doctor en
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echtgenoot gevreesd hadden, werd waarheid bevonden! De
krachten ontbraken en eenige uren nadat 'n kleine geboren
was, ging eene voiwassene d' eeuwigheid in. Radeloos zat de
vader bij den kouden kagchel met negen halve weesjes bij
zich, waar van twee op zijne knie ēn. Eenige buurvrouwen waren aanwezig om de zaken zoowat te beredderen. Het oudste dochterke Dientje, naar Grootmoeder genoemd, kwam
reeds goed ter hulpe met meester was niets aantevangen. Hij
zat als verwezen, en op alle vragen ontving men geen of een
verkeerd antwoord.
De deur werdt geopend en... Nurks treedt binnen, als met
waanzin ziet de meester den man aan, die nog onlangs geweigerd had de smeekstem zijner dochter gehoor te geven! Nu ze
niet meer is nu vertoont hij zich! Op eens werpt als 't ware
Gijsbers de kleintjes van zijne knie ēn, vliegt op den baas lo3,
grijpt hem bij den arm, leidt hem naar de doode, en zegt:
„Dat is Uw werk!" Daar waggelt de molenaar ter deure uit,
en is te huis zonder en eer dat hij 't weet!
Moeder die reeds sedert lang ongesteld is, gevoelt zich veel
erger op het zien van hem, die ze in 't schoolhuis meende, en
die daarhenen is gegaan om goed te maken wat nog goed te
maken was. De dood zijner dochter immers had de ijskorst
gebroken? Hoe kwam hij dan zoo zonderling terug? Van hem
konde ze 't niet gewaar worden, want hij bewoog wel de lippen maar spreken deedt hij niet. Dat pijnlijke voor beiden duurde meer dan 'n half uur, toen scheen hij tot bezinning te komen, en zijne spraak terug te krijgen Helaas, het eerste dat
Dientje van hem hoorde was: „Nu in der eeuwigheid geen
vrede meer met hem!" Zij schrikte, maar begreep de baas
niet. Later werd het haar door de buurvrouwen opgehelderd!
Arme vrouw, en dat op Uw ouden dag, die zoo zonnig had
kunnen zijn. Doortje werd begraven maar d' ouders volgden
niet het dierbare lijk, naar de laatste, de stille rustplaats. Moeder was to zwak,
Vader te toornig op den schoonzoon. Hij
had op nieuw en nu in hooger mate zijn harte verhard!
Verder sprak oom kan ik kort zijn. Dientje is in de plaats
van moeder getreden, en houdt hare eer goed staande. Zij
zorgt voor Vader en hare broertjes en zusjes, dat 't een lust
is te zien! 0, ze weet zich zoo zuinig te behelpen.
't Laatste Kindje is moeder spoedig gevolgd. Vader heeft
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in den arbeid afleiding gevonden, terwijl het oude boek hem
gedurig door zijn inhoud vertroost en versterkt. Daags is hij
meest in school, en 's avonds geeft hij de zijnen les, of werkt
aan de kerkelijke administratie. Nurks komt slechts eens in
't jaar met hem in aanraking, als er rekening moet gedaan
worden over ontvangst en uitgaaf. Dominē zegt: „'t is om ik
weet niet wat te worden, als men ziet hoe de President post op
post napluist, en als 't ware met den vinger volgt! 'k Mag
geen kwaad van mijn evenmensch denken, maar 't heeft alien
schijn, dat 't den man genoegen zou doen als hij eenige aanmerking kon maken op 't werk van zijn schoonzoon; e'doch tot
ons genoegen is hem dit nog altijd mislukt! 's Meesters werk
is altijd zoo netjes en duidelijk, en wat meer nog afdoet is,
dat de kas altijd in orde bevonden wordt.
Zooverre is mij de historie bekend sprak oom, doch ais we
tijd van leven hebben, zullen we zien dat de trag ēdie nog niet
ten einde is. Dit kon ik, na het gehoorde ook goed inzien, en
daar oom mij nu nieuwsgierig gemaakt had, zonder mij geheel
te kunnon voldoen, verzocht ik hem te schrijven zoodra hem
meerder van den meester en den molenaar bekend werd. Eenige dagen later vertrok ik naar de academiestad.
Drie jaren zijn sedert verloopen. De jongens in het schoolhuis zijn grooter geworden, en vorderden meerder uitgaven,
even zoo de meisjes, en meester zat alweder in benarde omstandigheden. 't Was hem aantezien hoe hij tobde!
Ik had mij reeds ais advocaat gevestigd te G, toen ik op zekeren morgen den volgenden brief ontving.
Geachte Neef!
Mijne belofte, U te zullen schrijven zoodra ik iets meerder
van Nurks en de zijnen hoorde, zal ik nu nakomen. Het geheele dorp zit in droefenisse, zoover is het treurspel gespeeld.
Doch laat ik geregeld verhalen.
Na Uw vertrek bleef vooreerst alles zooals het was. Vader
en zoon zagen elkander zelden, en de laatste had zijnen kinderen het gaan naar den molen verboden. Eerst had dit nogal
plaats, en was Nurks nog al grootvaders gezind jegens de
kleinen, maar d' oude Dientje te veel door vroeger leed geleden
hebbende, volgde spoedig hare dochter! De oude man zat alleen.
Was hij nu tot inkeer gekomen!? Dat ondervond de twaalfjarige Dirk, die, naar hem genoemd, 'n aardig versje op zijn
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verjaardag netjes had afgeschreven. Op aanraden van zuster
Dient j e waagde hij 't naar den molen te gaan en 't Grootvader aantebieden; maar toen brak de born bij den ouden zoodanig los, dat Dirk 't op 'n loopen zette en halfdood van
schrik te huis kwam. Wat Grootvader al gezegd had, wist hij
al niet meer, maar dit wel dat hij vader 'n „leelijkert" had
genoemd. Sedert dien tijd verbood meester streng de wandeling naar „den Vlieger". 't Spreekt van zelf dat de kinderen hem hierin zeer gehoorzaam waren. Zoo sukkelde men
voort, meer dan 'n jaar na Grootmoeders dood". De winter
toen, Gij weet het, was gestreng en de teedere l igchaamp j es
van de kleinen in het schoolhuis, vorderden nieuwere en warmere kleeding! Zij kwam maar de gevolgen waren dat hunne maagjes op didet werden gesteld.
Toen kwam d' oudste dochter iets ter ooren dat haar hevig
ontstelde. De kleine Gerrit, tien jaren oud, had de zoon van
'n boer '[ boterham uit 't jasje gestolen, dat in school aan
den muur hing. 't Gerucht had zich spoedig door 't dorp verspreid, en sommige jongens hadden gezegd, dat Gerrit weldra
door den Veldwachter zoude gehaald worden. 's Avonds te bed
liggende verhaalde d' angstige jongen Dientje alles, er bijvoegende dat hij zoo'n honger gehad had en 't daarom gedaan
had. Hij verzocht om 't vader te verhalen en dat die naar
den politic dienaar gaan zoude, om 't deze reis door de vingers te zien. Hij zou 't nooit weerdoen! Dientje beloofde het
en stond weldra snikkend achter den stoel van haren Vader.
Verdiept in zijne rekeningen merkte deze dit in 't eerst niet,
maar toen er 'n zware zucht uit Dientjes borst rees, en er een
hokkend: „Va-a-der", uit haren mond kwam, wendde hij 't
hoofd en vroeg wat haar deerde?
Och, vader, vader, sprak 't kind; 't kan met ons zoo niet
langer! Gerrit heeft reeds uit nood 'n boterham gestolen en
de beide kleinsten liggen 'n hun bedje om 'n stukje brood te
vragen, dat ik hun niet geven kan! vader, 0, vader. De
pen valt hem uit de hand! God! is het zoo verre gekomen?
Meer dan een kwartier staart hij op 't zelfde punt! Een zware strijd woelt er in zijn hart. 0 Meester, geef den booze geen
plaats, dat zouden we hem willen toeroepen, maar daar uit
die kamer dringen toonen tot hem door, toonen van smart, en
dat zijn zijne kinderen die ze slaken! Hij bezwijkt voor de ver234

zoeking. Hij waggelt naar de secretaire en.. vergrijpt zich voor
't eerst aan de gelden der kerk! Als gejaagd verlaat hij de woning, begeeft zich naar bakker en slager, komt terug en
zegt: „Dientj e, roep de kleinen, wij willen heerlijk eten!" Wat
feest was dat dien avond! Alleen de vader en Gerrit smaakten
't niet, en Dientje? Och ze was nauw vijftien jaren en had
honger ook zij at van 't gestolene! Weldra was nu in
't schoolhuiš alles stil; de nacht was gekomen, en met voile
magen rust de jeugd goed! De vader echter . . maar hij zou
't ervan zijn mandaat intijds weder bijleggen! Arme vader!
Hij sliep niet! De volgende dag kwam en met dien dag dezelfde nooden en behoeften! Geen nood, sprak d' oude slang
in vaders boezem, nog maar weer naar gindsche bergplaats;
als 't mandaat verschenen is!" En zoo ging het, en de kinderen kregen weder den blos der gezondheid op de wangen en
't kwartaal liep ten einde, en de meester maakte de rekening, en zag met schrik dat hij ruim zestig gulden schuld
had gemaakt, en van zijn mandaat moest nog af, dat reeds
lang had moeten afgedaan zijn en dat niet meer wachten wilde,
en als de dorpslasten er nog van aangezuiverd werden dan? —
0 hij zag met angst dat hij de rekening aan de kerk niet dekken kon!
Reeds was het November en in de volgende maand moest
hij verantwoording doen! Hoe nu gemaakt? Voor hem lagen
'n menigte papieren; onder meer ook 'n mandaat voor 'n timmerman uit B, die ten vorigen jare eenig werk aan den toren
verrigt had. Dit was nog niet betaald. De rekening beliep zoo
om de zeventig gulden. Als hij diens hand nabootste en kwiteerde? dan kon hij als vroeger zuivere rekening doen! Die
gedachte bekoorde; maar toch hij beefde! Neen, dat nooit!
geen valsche handteekening! Maar wat dan? Naar een of ander gegoede in 't Dorp om te leenen. Maar wie zou dat doen?
Waarvan zou hij 't teruggeven? Menschenvrienden? 0, zoo
dun gezaaid! 't Zou toch wel dien weg inmoeten! Maar wat
zou hij zeggen? Waartoe was hij zooveel in eens noodig? Als
men de waarheid vernam? dan kon hij 't evengoed Heeren
Kerkvoogden bij 't doen van de rekening openbaren! Wat zou
dan zijn schoonvader triomferen! Wie weet deze zou misschien aandringen op afzetting neen aan Kerkvoogden openbaren dat kon ook niet! Maar als hij dan deedt zoo als straks
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zijne gedachte was, de rekening van den timmerman kwiteren, niet om het geld te stelen; o neen slechts om zich uit
oogenblikkelijken nood te redden! Dadelijk na 't doen der rekening zou hij zich naar B. begeven, den baas alles verhalen; hem smeeken eene schuldbekentenis aantenemen, waarin hij beloofde termijnsche wijze de som met bepaling van intrest aftedoen; dan zal de baas tevreden zijn; 't is toch
iemand die 't niet op de handen staat en men vindt bij wildvreemden soms meer medelijden dan bij bloedverwanten of
zoogenaamde vrienden; dat had hij reeds zoo dikwijls ondervonden! Zoo stelde de booze alles hem in de schoonste vormen
voor en na eenige oefening daar staat des timmermans
naamteekening onder 't mandaat alsof deze 't zelf gescheven had! De meester is gered maar ten koste van zijn gerust
geweten. Het schijnt hem toe, dat elk zijne slechte daad op zijn
wezen ontdekken kan. De dag van rekening en verantwoording is gekomen alles wordt nagezien en in orde bevonden.
Met d' oogen naar den grond geslagen ontvangt hij de gelukwenschingen der aanwezigen, zoodat Domin ē dacht: „Wat is
meester toch bijzonder stil dezen avond! Och, die tegenwoordigheid van Nurks! Ja Nurks was er, en Nurks had de papieren voor zich liggen, en hij klaagde dat hij hoofdpijn had, en
hij verzocht de stukken medetenemen naar huis. Hij had thans
geen lust ze natezien. Hij zou ze spoedig terug zenden, enz.
en Nurks ging huiswaarts met het ongelukkige mandaat ook.
Toen Gijsbers te huis kwam, verlangde hij naar bed. Den
volgenden morgen wilde hij voor dag voor dauw naar den timmerman te B. om nog tegen schooltijd terug te zijn. Dan kon
niemand erg koesteren. Naauwlijks wijst de morgenklok vier
ure of hij is reeds op weg. Weldra heeft hij zijn doel bereikt -maar de timmerman is op reis en geen der knechts weet wanneer hij zal terug zijn. Teleurgesteld komt hij terug in 't schoolhuis, en meer dan eens kan men hem ontmoeten op den weg
naar B. De ongelukkige! Meer en meer ge j aagd gaat hij voor
de zesde reis denzelfden weg met dezelfde teleurstelling. Nog
was de baas niet terug, maar werd elken dag verwacht. Onder
al die (wandelingen mogen wij ze niet noemen,) onder al die
geforcPerde door een beangst geweten voortgezweepte loopen
naar B. is hij juist voor de zevende reis in de werkplaats. De
knechts kregen reeds zonderlinge gedachten over den trouwen
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bezoeker, die nooit 't aanbod om binnen te gaan, aannam, en
beurtelings rood en bleek werd als hij hooren moest: „nog niet
terug!" Op dien ongelukkigen Zaterdag toen de meester te B.
was, kwam de timmerman over 't dorp van zijne reis. De
gelegenheid was te schoon om nu niet 't mandaat in ont.
vanst te nemen, daar hij anders er nog om terug moest komen!
Hij vervoegde zich dus aan 's meesters huis, maar deze niet
in 't dorp zijnde, ging hij naar den President Kerkvoogd niet
twijfelende of hij zou hem de rekening wel betalen. Daar gekomen hoort hij tot zijne verwondering dat hij zijn geld reeds
ontvangen heeft en toen hij, die loochenende de kwitantie zag,
sprak hij verwonderd: „de naamteekening is de mijne, maar
geschreven heb ik z ē niet. Wie mij dat gebakken zoude hebben?
„Als gij het niet gedaan hebt, wel wie dan anders als de
meester," zegt Nurks, niemand dan hij heeft de mandaten
onder zich gehad!" Maar wat dan nu te doen? vraagt de
timmerman. „Als 't mij was," zegt de President, „ik zou
niet talmen. 'k Ging nog eerder naar den kantonrechter dan
naar mijne eigene woning! Wat moet ik van U denken, als ge
de zaak niet doordrijft? immers dat gij wetende ten tweeden
male 't zelfde geld vordert en door mij zullen 't aller kerkvoogden moeten gewaar worden. Die schande zal op U komen
als gij den valschen naamteekenaar niet weet aan te wijzen!"
Zoo vuurt hij den timmerman aan, inplaats van zijn toorn te
stillen. 0, die verharding des harten!!
De bedrogene te huis komende wendt zich tot den rechter -deze noteert alles wat hem gezegd wordt, en belooft de daad
ten spoedigste te zullen vervolgen! Nu in de werkplaats gekomen verhalen hem de knechts dat 'n heer reeds verscheidene
reizen om hem daar geweest is, zoodat ze in 't laatst medelij den met hem gekregen hadden, wel kunnende zien hoe dringend hij behoefte had aan de terugkomst van de baas. Ook
nog den vorigen dag was hij te B. geweest. Eene kleine schemering ontstond er reeds in 't binnenste van den baas. 't Kon
licht mogelijk de meester zijn en wat die van hem zoude
willen? Zie dat werd hij den volgenden morgen reeds gewaar!
Toen Gijsbers te huis kwam, verhaalde Dientje hem dat ei
iemand was geweest, die hem wenschte te spreken, en hem
niet te huis vindende den weg naar den molen ingeslagen was.
Als van den bliksem getroffen, staat de schuldige daar. „Dat
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is de timmerman geweest," zegt hem zijn geweten! 0, hoe
zit hij op de pijnbank! 't Boterham dat de liefdevolle dochter
hem gereed gemaakt had, bleef onaangeroerd. „Dientje" zegt
hij : „ik moet weer terug, ik heb iets vergeten. Dientje smeekt
hij zou toch eerst een paar uren rust nemen. Midden in den
nacht kan hij toch geen zaken in de stad doen! Hij geeft
toe, maar rusten kan hij niet, naauwelijks heeft de klok twee
doen hooren, of hij is weer op weg naar B. Meer loopende
dan wel gaande komt hij aan de woning van de timmerman.
Klopt hem ten bedde uit en....hoort dat de zaak reeds in
handen van den rechter is! „Dan ben ik verloren"! stamelt d'
ongelukkige, en de timmerman? hoe verwenschte hij zijne
overijling, nu hij den beklagenswaardige man voor zich ziet
staan! Hem onder den arm te nemen met hem naar den
rechter te loopen zoodra 't geschikte oogenblik maar daar is,
dat geschiedt doch is zonder vrucht. Met vochtige oogen verklaart deze: „Al wilde ik; ik kan, ik mag de zaak niet sussen,
ze is in handen van 't gerecht en dat moet zijn loop hebben!
Eene veroordeeling staat voor de hand, maar als alles goed
opgehelderd wordt, bestaan er termen voor een zacht vonnis,
en bovendien de weg tot gratie staat altijd open! Dat is het
advies en de raad die den ongelukkigen gegeven wordt!
Gijsbers werd gedagvaard, en slechts veroordeeld tot zes
maanden gevangenis, wegens verzachtende omstandigheden!
Ik ben niet in staat u te verhalen, wat ik op dien dag toen
hij te midden van zijn werkking, door de politie werd opgevorderd, aanschouwen moest! Die schreijende kinderen, niet alleen
zijne eigene de geheele school dat schreijende dorp die
schreijende veldwachters, die mannen, anders van ijzer en dan
Dientje en Dirk de oudsten! 0 God laat mij nooit zooiets weder beleven!
De school is vacant verklaard. Gijsbers mag zijne bediening
niet weder aanvaarden. Zijne acten zijn ingetrokken. Dientje
is bij Dominē ; Dirk bij Nering, en de anderen hier en daar
in den kost besteedt. Geen van allen wilden naar Grootvader naar den molen! En Nurks dan? vraagt ge? Hij vertoonde
zich na het vertrek van zijn schoonzoon op de plaatse der
droefenisse! 0 Domin ē, Dominē riep hij, maar deze keerde
hem den rug toe, elk keerde hem den rug toe zijne kleinkinderen ontvlugtten hem! „Sla hem dood!" hoorde men uit

,
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de menigte, en als een vervolgde rende hij op 't molenpad naar
zijne woning.
't Kan nog wel gebeuren dat „de Vlieger" door geen Nurks
meer bemalen wordt, zelfs terwijl Nurks leeft, want alien verlaten hem, en brengen hun koorn naar d' andere zijde van 't
dorp, waar Ge weet dat ook 'n molen staat, hoewel veel kleiner dan „de Vlieger" Die om den gelds wille Nurks nog moeten ontzien gaan naar de stad, of ze daar niet op hunne goederen bekomen kunnen, om maar van hem af te zijn. Liever geven ze 'n half percent meer dan nog langer te doen te hebben met iemand die zijn eigen familie den stokbewaarder overgaf en zijne kle:nkinderen door den vader voor hun leven gebrandmerkt heeft!
Van den ouden knecht heb ik gehoord dat Nurks rust noch
duur heeft. In 't holste van den nacht hoort men hem soms
roepen: „Dientje! Doortje! Gijsbers!" en dan brengt hij eene
waartaal na 'd' andere voort. Men vreest voor zijne geestvermogens !
Voor meester is gratie verzocht. 't Geheele dorp heeft geteekend! Maar al helpt het: wat zal hij beginnen? Van zijn post
verlaten, is hij op 't dorp overbodig welke betrekking die
genoegzaam opbrengt kan men hem daar bezorgen, en op den
vreemde?...
Welke verwoestingen kan toch eene verkeerde opvatting in
de maatschappij aanrigten. Hoe gelukkig hadden deze menschen
kunnen zijn, en wat heeft dat ongelukkige idee van hen gemaakt. Leeren wij er uit nimmer zo vast aan eigen meening
te hechten, maar ook om niet te haten als anderen ons in die
meening dwarsboomen zelf s ! Haat toch is en handelt altijd
verkeerd! Ze is dwaas, als onze gewaande vijand boven ons
gesteld is, en ze is laag en wreed als hij beneden ons staat.
Had ze zich niet in 't hart van Nurks gevestigd, we hadden
kunnen eindigen met te zeggen: „Gelukkige molenaar en benijdenswaardige meester nu moet het zijn: „arme, arme
Gijsbers maar diep beklagenswaardige Nurks.
Uw Oom

Rij ssen.
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DE WRAAK
Geachte Hoorders,

'n Veertig jaren geleden, viel m' een boekje in handen, zeker zeldzaam in zijn soort. — 't Was 'n gewone almanak van
het jaar 1636, met wit papier doorschoten; maar op dat witte papier stonden aanteekeningen van den zonderlingsten aard,
en zoo uiteenloopende als maar mogelijk is. Had ik z' alien
onthouden, er was een cahier mede te vullen geweest. Enkele,
die mijn geheugen bewaard heeft, zal ik U mededeelen, daarnaar kunt gij de overigen afmeten, en wat voor hedenavond
het voornaamste is, ēēn dier aanteekeningen heeft mij stof gegeven tot de novelle, waarmede ik mijn leesbeurt hoop te vervullen. Er is mij uit gebleken dat de schrijver geweest is, de
toenmalige eigenaar van het kasteel Stoevelaer Almilius Reinout van Coeverden. Later zal ik U toonen waarbij ik dit heb.
(Verleen eenige oogenblikken gunstige ooren aan het volgend
eenvoudig verhaal).
Aanteekeningen vroeg in het voorjaar geschreven zal ik, als
Uwe aandacht niet waardig, met stiizwij gen voorbijgaan.
Want wat ligt er aan gelegen of men daar leest: „den 1. Januarij, aan den boschwachter gelast, elk arme die nieuwjaar
wenscht, aan de poorte een brood te geven, na gerant van
de sterkte van het huishouden"; of „den 4en Februarij den
armen te laten aanzeggen wel dood hout te mogen sprokkelen
maar niet te stelen". Ja toch, een uit de maand Februarij
mogen wij niet overslaan. Er staat: „10 Feb. den boer Slots
Jan 'n pak slaag gegeven, met mijn stok, omdat hij die eendenbij t in die buitengrachte had laten digt vriezen". nogal 'n
aardige manier van straffen. De Heeren adelijken durfden
't toen wagen. Wie weet, hoe dikwijls van Coeverden er opgeknuppeld heeft.
Met zijn tuinbaas Peters schijnt hij echter op die wijze niet
gehandeld te hebben; misschien was deze geen katje om zonder handschoenen aan te tasten, en mogelijk was 't geen onderhoorige, maar alleen een loontrekkende van hem, die dagelijks of op bepaalden tijd zich uit den dienst verwijderen kon,
en daarom den knoet niet vreesde. „Immers 12 Mei, lees ik:
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„Heden morgen heeft mij de tuinbaas Peters in d' oranjerie
gebrutaliseerd, dat er neusbloeding op is gevolgd; 's middags
drie Ure de wind N.W.” Hoe de wind waaide vindt men bijna
dagelijks, soms wel twee & driemaal aangetekend. „17 Mei
heeft mij die tuinbaas uitgescholden voor een dikbalg, nu
zal hij weg; dat heb ik gezegd tegen mijne huisvrouwe, maar
die wil hem niet missen". „Den 11. Juni is ons kindje Marie
verdronken in de buitengrachte; het was St. Jacobi 4 jaar gepasseerd. Het kindermeisje was in het bouwhuis bij den knecht
Toone. Haar heeft mijne huisvrouwe dadelijk weggejaagd.
Zij was uit Goor. Ons Marie was gedoopt t. d. Hage den 12
Augs. Ao. 1622 door Dominee Lamotius, dezelfde die mijn
Vriend Johan van Oldenbarneveld heeft bijgestaan in de
laatste ure.
Peter en Meter waren de Heer en de Vrouwe van Wimmenum. Han geschenk bestond in eene silveren wiege. Op
dezen Huize gebeuren nog al eens ongelukken. Zoo heeft in
Spaansche tijden (alsof ze toen reeds voorbij waren) een neve
zijne nichte doorschoten, en is toen tot de Spanjolen overgegaan. Des achtermiddags de wind Zuidwest. Gister ging de
zon bloediood onder".
„1. Julij. 's Avonds na tienen. Mijne Huisvrouwe heeft den
geheelen dag de bonnette verkeerd op gehad. Ikke stilgezwegen
want 't is eene Ripperda! Dit laatste Toehoorders doet mij weten dat de aanteekenaar Almilius R. van Coeverden is, want op
den steen, die vroeger boven den ingang van het Huis was aangebragt stond onder meer dien naam, en, gehuwd met Anna
Cornelia Ripperda tot Weldam. 't Schijnt tusschen de echtelieden altijd ook Been mooi weer geweest te zijn; want gedurig leest men van stoute of min stoute kibbelarijen. Veeltijds
bij of na de maaltijden want wij lezen: „toen wij aanzaten, of
toen men afnam, of toen men opbragt"; dat alles zal toch
wel op de tafel betrekking hebben. Me dunkt, Ge hebt reeds
genoeg van het zonderlinge boekske, nog slechts 66ne uit de
velen die ik nog geven kon, en wel juist die, welke mij stof
tot mijne lezing aanbood.
„13 November. Gister avond had ik den Heer van de Peccedam ten mijnen. Onder een glas verhaalde hij mij, dat hij genoodzaakt zoude zijn zijne woninge geheel te restrueren, want
dat alles zwak begon te worden en de zolders vol lekagie. Hij
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vroeg mij om vijfduizend gulden te leen, die ik hem tegen 4 en
een kwart geschoten heb. Vele dingen verhaalde hij mij van
de onderlinge veeten tusschen de vroegere Heeren van den Peccedam en den Olidam. Zeer aardig om aan te hooren. Ook verhaalde hij mij dat vroeger de Heer van den Peccedam 'n broer
was geweest van den Heer van Elsen, Hendrik v. Raesvelt, ende
Geeraart geheeten had. Dat deze beide broeders brutale mannen geweest waren, en dat toen eens een kindje, een meiske
van ruim vier jaren op den Peccedam vermist was, naar
men eischte gestolen uit wraak door eene heidinne of koddebeij ersche, dat wist men niet, maar beide, de heidinne en de
koddel, en het zoontje van de laatste zouden gebrutaliseerd
zijn, ende daarom zou 't geschied zijn. Na 16 of 17 jaren was dat
meisje weer teregt gekomen, maar toen was eene heidense door toedoen van den Heer van Elsen levend aldaar op den
Brink verbrand van wegens tooverije anderen zeggen ook
wel van wegens lutherije, omdat het wijf nooit ter misse ging
en haar sonden niet wilde biechten": enz. enz. Zie toehoorders
hierin vond ik stof genoeg om U eenige ogenblikken bezig te
houden, moge het zijn op zulk eene wijze dat G' er wakker
onder blijft. Zonder voorafspraken, begin ik met de novelle
die ik dunkt mij zeer eigenaardig den titel heb gegeven van
DE WRAAK.
Als men op 'n schoonen zomerdag van Rijssen naar het stedeken Goor wandelt, en geen binnenpaden inslaat, maar disselbooms weg houdt, dan verlustigt het oog zich in natuurschoonheden, die, in miniatuur veel gelijken op Zwitsersche tafereelen, zooals ik die op schilderijen wel afgebeeld heb gezien.
En dit te meer, hoe nader men tot de Buurtschap Elsen komt,
eene Marke waarvan reeds in de elfde eeuw gewag gemaakt
wordt. Vruchtbare akkers doorwandelt gij, zoodra uwe voeten
zich even buiten de oude Rijssensche veste gezet hebben. De
weg gaat tusschen golvend graan, tot dat op eens Uw oog
op bloeyende brem en heide staart. Links van U ligt de Havezathe den Oosterhoff, met zijn welig boomgewas, waar de
overlevering nog bewaard wordt, dat Prins Maurits daar gaarne
vertoefde, als oorlog of Staatszaken hem naar „de Twenth" riepen, en dat hij dan niet naliet zich op de heide te verlustigen
met de lange jagt, waarvan hij een hartstogtelijk minnaar was.
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Men vindt dan ook zijne afbeelding levensgroot in de kleine
zaal te gelijk met die van zijn Vader, den grooten Zwijger.
Geen wonder, dat hij die heide bij voorkeur koos, bedekt als
ze in bloeitijd is met de kleuren van zijn Huis. Rechts af ligt
het Rijssensche Veen, aan welks begin vanhier de pachthoeve
„den Banis", en aan deszelfs begin van Holten de dito hoeve
„den Keizer" gelegen is. Ik kan niet voorbij hier eene overlevering van die beide hoeven mede te deelen, die mij meer
dan eens door 'n oud Rijssenaar is verhaald, en waaraan beide
hoeven hunnen naam te danken hebben. Zij is deze:
Toen Keizer Karel de V in 1532 of 1533, Overijssel en aus
ook Twenthe bezocht, ging de reis van Deventer over het dorp
Holten naar Rijssen, en zoo vervolgens van daar verder over
Delden naar Oldenzaal.
Halfweg tusschen Holten en Rijssen kwam hij bij een nieuw
gebouw, waar juist bruiloft gehouden werd. Hij moest lagchen
over de onmanierlijke sprongen der boeren en boerinnen, en
kreeg jong als hij was lust om eens mede rond te springen, maar dan met de Bruid. Dit werd toegestaan, en de groote
heerscher vermaakte zich zoolang, tot de zon ten ondergang
neigde, en hij moest nog verre. Alvorens te vertrekken bedacht hij het jonge paar vorstelijk, en gebood het nieuwe huis
zijn naam te geven, en nog staat de boerderij „de Keizer"
daar, als een gedenkteeken van vorstelijke gemeenzaamheid.
Maar de goede Spanjaard had niet bedacht, of mogelijk ook
niet geweten, dat hij bij den donker, minstens een uur door
drassig veen reizen moest. Dit ging met zoovele lasten vergezeld op de toen nog zoo ongebaande wegen, dat de rijtuigen
gedurig stil stonden en de paarden moeite hadden voorttekomen. Toen de vorst, die in 't laatst te voet ging, gevoelde,
dat hij weder vasten zandgrond betrad riep hij blijde uit:
„Goddank, dat dit het einde der baan is." De laatste twee woorden vindt men in den naam der boerderij terug. Hier was het
ook dat in vroegeren tijd tigchelsteenen werden gebakken,
die zoo ligt waren, dat zij op het water konden drijven. Zoo
dikwijls ik dit in mijne studiejaren las, in Martinets Cathegismus der natuur, haalde ik twijfelachtig lagchende, de schouders op. Later mogt het als bij toeval mij gelukken, zelf zulk
een steen in eigendom te bezitten. Ik vond hem bij een boer
in de buurtschap Rectum waar hij aan de zijde eener oude
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klok hing. De steen was een der schoonste roode baksteenen
die men kon aanschouwen, en toch zoo ligt als eene veder.
Door Professor Cop te Deventer onderzocht, beyond deze dat
de leem of klei, waaruit hij vervaardigd was, met veel veenaarde was doormengd, die, in den brandenden oven verteerd,
en bijne eene geheele• binnenholte had nagelaten, waardoor de
steen die ligtheid verkregen had, die hem op het water deed
drijven; op vriendelijk verzoek heb ik hem afgestaan aan het
natuurkundig museum te Zwolle. Doch het wordt tijd dat wij
onze wandeling naar Goor voortzetten. Voor U ziet gij een
gedeelte van dien heuvelring die van het Noorden door het
Westen naar het Oosten bijna geheel Overijssel doorloopt, en
bier den naam van: „de haspelt" draagt, terwijl eenige minuten verder meer naar den veenkant zich de merkwaardige
„Vriezenberg" verheft. Prachtige vergezichten verrukken nu
het oog van den reiziger, als hij, door de wandeling vermoeid,
op een dezer heuvels uitrust, en dan op de voor hem liggende
Buurtschap Elsen nederziet, als in een dal vol heerlijk groen
en bloemen. Maar wat bovenal de wandeling voor den oudheidminnaar zoo aanlokkelijk maakt, is, dat hij wandelt over een
uitgestrekt kerkhof der ouden! op een uitgestrekt Woerd..
Jammer, zou men bijna zeggen, jammer dat de nijvere ploeg
van den Twenther boer, die geen klassieken grond ontziet, menigte van Tumuli heeft gelijk gemaakt met den overigen grond,
en nu zijn graan verbouwt op de assche van den dapperen Germaan of Sako. Voor 'n halve eeuw was de grond er mede als
bezaaid, met die, door menschen opgeworpen hoogten, waarin urnen met verbrande beenderen, soms spiets en ander wapentuig gevonden werd, en wie weet, wat nog had kunnen gevonden worden, als de opgravingen meer voorzigtig en het onderzoeken nauwkeuriger had plaats gegrepen. Jonkheer van
der Capellen op den Huize Grimberg gelogeerd in den jare 1780
was mede een der eersten die in die hoogten de spade deed
steken. Later vond hij vele navolgers, en in 1842 waren daaronder ook enige liefhebbers uit Rijssen. Onder de voorwerpen
die zij vonden munt vooral uit, eene spiets die zeker 'n hoofdman heeft behoord, zoo sierlijk uitgewerkt als ze is, (zelfs
op sommige plaatsen is het verguidsel nog aanwezig). Ik twijfel of onze tegenwoordige wapensmeden, kunstiger zouden afleveren. Thans is zij het eigendom van den Heer Gerrit ter
.
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Horst, alhier. Maar zoo voortkeuvelende zouden wij niet verder komen en wij moeten in de Buurtschap zelve zijn om er uitterusten op de st66, waar eens het zoo geducht sterke „Huis
te Elsen" stond, doch waarvan thans bijna Been spoor meer
te vinden is. Nog een kwartier uurs, en Weder rust het oog
op eene met gras begroeide plek te midden bijna van bouwland. Immers zoo was 't 'n veertig jaar geleden. De plek is
iets meer verheven dan den dijk waarop men wandelt. Hoe
komt die hoogte hier? en waarom niet beploegd als de andere grond? Hoeden af. Wandelaars! ik heet U welkom op
d' overblijfselen van het: „Huis thoe Elsen"
Dat huis, wier eigenaars niet met roem in de Vaderlandsche
Geschiedenis staan opgeteekend wijl ze steeds met onze vijanden heulden. De Raesveldš tot Elsen, ze hebben een slechten
dunk nagelaten althans hier nagelaten. E6n hunner is met
roem bekend in de Ned. Indische Gesch. maar overigens: In
de worsteling tegen Spanje vinden wij den eigenaar onder de
malcontenten Jonkers van het platte land, die het met den
vijand veelal bedektelijk hielden, en op die wijze de goede zake veel schade toebragten, later liep Raesveldt tot de Spanjaarden over, en heeft hij een Commando aanvaard onder den
verraderlijken zwager van Willem den Zwijger, onder Frederik van den Berg. Hij werd van zijne goederen ontzet, en het
was te dien dage, dat de schoolmeester van de buurtschap de
boerenjeugd in de Hooge Zale onderwijs gaf. In den Munsterschen oorlog 1664 en 1672, ontmoeten wij Elsens Heer onder
de Baniere van den Soldaat-Bisschop Christoff Bernard van Galen van Munster! En wat hadden zij in hunne Huizinge ni9t
kunnen zijn voor het veege Vaderland! Zie terwijl Gij daar
ter nederzit, mogelijk op een brok muurs onder den grond nog
aanwezig, zie, daar kunt gij in Uwe verbeelding den plattengrond nagaan, die het kolossale gebouw bedroeg! Aanschouw
dit stuk van de tegenwoordige woning, die mogelijk op de plaats
van het vroegere bouwhuis staat is het niet breed genoeg
om er met drie personen nevens elkander te staan? Welnu,
als dat aan een bouwhuis zoo was wat zal dan wel het Hoofdgebouw geweest zijn? Hoe had het behoorlijk versterkt, en met
bezetting voorzien den vijand kunnen tegenhouden, die van uit
Goor, de Twenth verder wilde binnendringen. 't Is ons plan
echter niet hierover thans jeremiades te zingen wij willen
245

ons thans alleen bezig houden met een drama, daar in de
Buurtschap Elsen, door toedoen van den Lantheer gespeeld,
en dat ik mij pl.m. 'n halve eeuw geleden, zoo gaarne liet verhalen, door den ouden schaapherder van het Stoevelaar, waarvan de bewoners vroeger veel met die van 't Huis te Elsen
in aanraking kwamen. Ook dient nog tot opheldering, dat
men op de plaatsen door mij genoemd de zaken heden niet
meer zullen bevinden als ik ze opgaf. 'k Achtte het noodig
'n veertigtal jaren terug te treden, toen ik, nog jong, mij veel
in die streken ophield, en alles met eigen oog aanschouwde.
Stoomspoel en weefgetouw hebben sedert veel veranderd en
ook het grootste gedeelte der heide is in bouwaarde herschapen.
Men schreef 1505, toen de Heer van de Peccedam bij Diepenheim gelegen 'n groot feest gaf. Al de adellijke bewoners van
den omtrek waren aanwezig, waaronder, als van zelf, Heer
Peccedams broeder, Heer Henrick van Raesveld the Elsene.
Peccedam gaf dit feest omdat hem onlangs 'n dochterke geboren was, waarnaar hij zoo vurig verlangd had. Zijne vrouw,
nu volkomen hersteld moest met de bakers en de kleine, in
het midden der Edelen verschijnen, en krachtig rolden de Hoera's, door de zaal, terwij 1 de bekers werden genomen en in eene
teuge ter eere van Moeder en dochter geledigd werden. Met
trotschen blik zette men ze onderstboven op de tafel om te
toonen, dat men het goed meende, dat er geen drup vochts in
gebleven was. Toen Moeder even gelegenheid vond, om de ruwe
mannen te verlaten, verwijderde zij zich maar dezen? Ze
gastreerden door tot de morgen bereids was aangebroken.
Jammer dat de drie zonen niet aanwezig waren, waarvan
er twee onder de Geldersche wapenen dienden, en de derde,
'n ongelukkige stumper, meesttijds het bed moest houden, half
verlamd als hij was! In vaders nabijheid beyond hij zich niet
gaarne, want geen vriendelijke lach, ontmoette hem dan, maar
wel een norsch uitgesproken: „Waarhenen moet Gij? dwerg,
waarom verlaat gij uwe kamer?" Het moet gezegd: „Heer
Peccedam was een woest en een wreed man, die zich niet
ontzag zijne minderen te mishandelen, en die zijn ongelukkigen zoon niet dulden kon, omdat er volgens hem nooit iets
uit groeyen zou! Hij noemde hem 'n schande voor zijn Huis —
een aanstoot voor den omwonenden adel. Meer hield hij van
zijn beide anderen, die zich met vrucht onder Maarten van Ros246

sem geoefend hadden, in: „De Cortelieke Conste van oereloogen" bestaande in die dagen in moedwillig brandstichten
en moorden! Waardige zoons dus zulk een' Vader waard. Dat
wij van 's Vaders aard niet te veel zeggen, daarvoor diene
het volgende: „Op den morgen na het feest liet zich eene heidinne, eene zoogenaamde waarzegster, aandienen. Ze kon in de
sterren lezen, zeide ze, en vroeg of iemand van hare wetenschap ook gediend wilde zijn. Inplaats van zich te laten waarzeggen liet hij een paar bloedhonden op de ongelukkige los, en
hoe harder de ongelukkige gilde, hoe ruwer de lach van den
onmensch klonk. 'n Eindweegs van het Kasteel lag de hut
van de Koddebeier of boschwachter, die in zijne dienst om 't
leven gekomen was, nalatende eene weduwe met een kind, een
zoontje. Zij mogt in de hutte blijven wonen maar dan moest
haar zoontje in het bouwhuis of soms ook wel op het Huis
zelve eenige handreikingen doen, in zooverre jaren en kracht
hem zuiks toelieten. Menigmaal kwam hij 's avonds schryende, soms bloedende te huis, afgeranseld door den woestaard,
omdat de opgegeven taak; die hem te zwaar was, niet was
verrigt, en toen moeder hem eens 'n dag thuis had gehouden,
liet hij haar daags daarna door zijn knecht stokslagen geven.
De veldwachtersvrouw en de heidin klaagden elkander haren
nood, en zwoeren den wreedaard wraak voor zoo eene mishandeling. Edoch, niet dadelijk, men kon wachten. Eerst moest
zijn hart als vastgesnoerd aan zijn dochterke gehecht zijn en
dan . . . . en toen kwam die wraak. De heidenen kwamen na
eene lange afwezigheid ter plaatse weder terug. De heidinne
bezocht weder hare vriendin, en nu dachten beiden dat de tijd
(van werken) gekomen was. Peccedams dochterke was toen
ruim vier jaren en de oogappel des Vaders hij was er met
hart en ziel aan gehecht en geen wonder zijn beide lieve
Jonkers waren gesneuveld en nu bleef hem niets dan dit meiske, en maar aan dien wilde hij niet denken. Zijn dochterke
alleen was hem genoeg! Zooals ik zeg, toen het kind ruim vier
jaren oud was, verdween het plotseling; Zoo had men haar
nog met het kindermeisje gezien, en zoo in eenen gaf deze
laatste 'n doordringenden gil. De Weduwe had haar gewenkt -ze was tot haar gegaan ook maar weinige oogenblikken —
zij spoedde zich terug naar de plaats waar zij het kindeke gelaten had helaas, om het er niet weer te vinden! Hoe men
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zocht, en zelfs geen plekje of hoekje vrij liet het meisje
vond men niet terug. Ook was de koddebyersche met haar
zoon weldra stil henengetrokken en de heidenbende begon
spoedig een nieuwen tocht. Geen wonder dus de Freule
was gestolen. Gestolen was ze en van nu af met de weduwe
en haar zoon een lid der heidenfamille, waarmede zij bijna alle
bekende landen van Europa doorzwierf! Wat de Vader
leed! Hoe hij soms als een kind schreyde, dan weder als een
onmensch zich aanstelde, en hoe hij zijn ongelukkigen zoon
thans nog harder behandelde, dan wel vroeger, en zelfs zich
niet ontzag zijne vrouw te mishandelen als deze ten gunste
van het jongske tusschenbeide kwam! Alien up het Huis moesten de ruwe nukken van den eigenaar ondervinden, veel meer
dan toen hij zijn lief dochterke kon liefkoozen. Zoo verliepen
er vijftien jaren! In al dien tijd was Heer Peccedam er niet
beter op geworden. Veeltijds zocht hij troost bij den beker.
Dit laatste was vooral het geval, toen de tijding tot,hem kwam,
dat zijne beide zonen waren gesneuveld. De een onder den tocht
van Maarten van Rossem naar Amersfoort, de andere die den
Zeedienst gekozen had, werd door „Lange pier" gevangen genomen, en de voeten gespoeld. De ongelukkige jongen had ook het
tijdelijke met het eeuwige verwisseld. Sedert dien tijd was
Raesveld alleen met zijne Vrouw zijn wrevel en somtijds
met zijn broeder den heer van Elsen. Natuurlijk kwam dan
meer dan eens het gesprek op het verdwenen dochterke, en dan
was het hoog tijd voor de vrouw-moeder om het vertrek te verlaten, want haar schuld en haar schuld alleen dat hij het meisje miste zij had er meer acht op moeten geven zij was
een slechte Moeder! En als hij dat vonnis over haar uitsprak,
bevestigde een rottingslag zijn gezegde. Heer Elsen deed
niets voor de ongelukkige. Ook hij was iemand met een slecht
hart.
Op zekeren tijd, dat de Broeders weer bij elkander waren,
verhaalde Elsen dat in zijn bosch, zich 'n bende heidenen ophield, die hij wel wenschte, dat in Egypte zat, maar die hij om
de menigte moest ontzien! Om ze goed te stemmen, liet hij
zijn yolk gedurig door een oud wijf de starren lezen! „Och!"
sprak toen de Vrouw-Moeder, „Och, of Mijn Heer gemaal
zich dat ook reis liet doen, wie weet of de starren of de handlijnen geen aanwijzingen doen van onze Ada!" Toen hij dien
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naam hoorde, zie toen was dat zoo kwaad niet in 't oog van
den geweldigen, want 't , gold zijn dochterke. Reeds den volgenden dag begaf hij zich naar zijn Broeder, en weldra ging
'n huisknecht het bosch in, om de waarzegster op het kasteel
te ontbieden. Zij komt, vergezeld door 'n meisje van om de
twintig jaar.
„Wij f !" sprak de trotsche Baanderheer, „kunt gij de starren lezen?"
Zij doen mij soms in de toekomst zien zoo mede
vrouw:
de lijnen der hand. —
welaan, lees op. Wat moet ik nog
Hij: Daar is mijn hand
beleven".
vrouw: Heer, eerst moet ik weten welk offer gij de lijnen
brengen wilt!
Hij:. Ha, Satans wijf, ik rade dijne bedoeling
veel, veel
als de lijnen goed spreken, 'n pak slaag als zij mij ten
kwade zijn.
vrouw bezag ze nauwkeurig: „Hu, zeide ze zacht: „Hu, die
zeggen de waarheid
dus hoeveel zet gij?
Hij: Twintig tournoois --- of anders (hij kon het dreigen niet
laten) zweepslagen voor U en die deerne.
vrouw: Heer, U zal geschieden gelijk gij wilt
want ik ben
in Uwe magt, maar zal U daarom toch zeggen, wat de
lijnen mij zeggen
maar wacht U, als gij mij tusschende starren zouden mij 't avond wreken!
tijds molesteert
geef mij de hand!
De Baron strekte zijne adelijke hand haar tegemoet en de
vrouw bezag ze naauwkeurig: „Hu, zeide ze zacht: „Hu, die
lijn! Hu, die boog . . .. 0, die zeggen mij dat gij reeds veel
kwaads verregt hebt! 0, lacie die hand die ik houd heeft
dikwijls eigen bloed heeft de vrouwe geslagen en zal
later nog weder eigen bloed pijnigen! 0, ik vreeze Uw toorn,
Heer! maar ik zeg het niet, de lijnen uwer hand zeggen het —
wacht, hier deze wijst naar boven! Houd stil de hand! Heer,
gij beeft! Is dit van toorne of vreeze? maar gij moogt niet
beven dit hindert in de openbaring. Zie ik moet als
gij nog doorbeeft, Uwe hand loslaten
ik moet naar de starren maar dat hedenavond als zij aan het firmament verschijnen. Tot zoolange vaarwel Heer, en ijlings liet de vrouw
zijne hand los, en verliet hem met het meiske.
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DE WRAAK
Als vastgenageld bleef de man zitten, bibberende en vreezende; hij de trotsche, schuchter gemaakt door eene weerlooze vrouwe, neen door zijn ontwakend geweten. Wat men
ook zegge, de booze is niet bij magte, die stemme Gods, daar
in ons, voor goed het zwijgen opteleggen: Soms laat zij zich
gelden, en is dan een onverbiddelijke, een vrees aanbrengend
Rechter! „Zij sprak de waarheid", prevelde hij bij zich zelyen; Hoe zou zij zoo alles weten? Kwaad gedaan! Wat
noemt zij kwaad? Dat ik de hutbewoners soms kastijd! Maar
zijn die dan niet mijn eigendom? ben ik niet hun heer? —
maar de wet! Wat geven wij landEdelen am de wet? Die is
goed voor den poorter. Geen Hooggeborene stoort zich op zijne
Havezathe om de wet! Maar toch, hoe zou zij het weten? ook
mijne vrouw geslagen heeft ze gezegd; en dat doe ik toch al tijd in de zale, en geen menschelijk oog zag het! Ook zijn de
laatste jaren geen heidenen in mijne banne geweest. Hoe of
zij het toch wete? In trouwe, ik geloove aan hare Conste! Wat
heden avond wezen zal? Waarom toch beef ik reeds nu tegen
dat uur? Eilasie, 't is mij, als of ik bange ben, dat de lijnen
nog meer klappen zullen en dan de sterren! Maar ik wil
alles wat ik deed niet weer hooren herhalen, ik heb reeds ongelukkige nachten genoeg ik verlang er niet meer! Ha,
eigen bloed mishandeld, en ik zal dat nogmaals doen dat
zeide zij!" en met een duivelenlach op de lippen riep hij:
„Goed dan laat Vrouw-Moeder maar 't avond of te morgen,
haren Eheman goed ontvangen of de Heidinne zal waarheid gesproken hebben!" Zoo sprak weer de booze. Hij wilde
spottend zijn geweten in ruste brengen maar het lukte
slechts gedeeltelijk. De avond viel en nog was hij inwendig
huiverend, hoe uitwendig kalm hij scheen! De starren namen
allengs hunne vaste plaats weder in bezit, de grachtbelle deed
zich hooren en de heidinne en het meiske verschenen! —
Voor dat zij echter zich weder naar het kasteel begaven, had
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de heidinne zich in hare hut afgezonderd met eene andere vrouwe, die de huishouding waarnam, en gedurig bezoek ontving
van een jeugdige heiden, die zij Ludwich noemde. Kort voor de
komst, der eene was hij nog bij haar geweest, en toen zijne
moeder, want deze was het, hem van een plan gesproken had,
dat tusschen haar en de andere beraamd was, had hij gezegd:
„Zie toe, dat het meiske geen kwaad geschiede" en had zich
toen langzaam verwijderd. En het meiske? Men had haar,
een door 'n oud kleed afgezonderd gedeelte der hutte afgestaan
en daar zat ze na te denken over hetgeen dien morgen op het
kasteel was voorgevallen, en over dien barschen Heer, en
over hare moeder en.. . ., in trouwe, dacht ze: „Hoe was het
mij te moede bij dien vreeselijken man! Ik sidderde voor hem,
en voelde mij toch tot hem aangetrokken, ik meende die stemme eerder gehoord, en dat gelaat vroeger gezien te hebben, —
maar wat ik peinze, arm hart! ik kan dat raadsel niet oplossen! Och is zij wel mijne moeder, die ik moeder noem? Is
zij wel mijne Tante, die mij steeds wil dwingen haren Ludwich
lief te hebben, en ik kan het niet! Ben ik dan in eene ellendige
Cabane geboren maar waarom ontwaakt dan iets in mij, dat
ik geen naam weet te geven zoodra ik een kasteel zie, zooals
dat, waarop ik heden morgen was? In andere verre landen zag
ik ook trotsche gebouwen, maar ze deden nooit dat gevoel bij
mij ontwaken, dat in mij opkomt, als ik de gebouwen zie
hier en in het naburige Duitschland. Wat zou dat toch beteekenen?? Maar wees stille arm hart, en klop niet zoo onstuimig. 't Zullen bedriegelijke droomen zijn. Laat ik rusten in
mijn lot maar lief hebben het yolk daar ik mede moet omzwerven, dat heb ik niet en dat kan ik niet. Ben ik dus wel onder
hen geboren? maar nogmaals, arm hart, dweep zoo niet! —
Ik ben, die ik ben." Zoo mijmerde zij voort, tot zij weder
door de moeder geroepen werd en weidra met haar op nieuw
op „'t Huis thoe Elsen" verscheen. —
Zooals gezegd, de starren hadden hare gewone plaats aan
den Hemel ingenomen, en Heer Peccedam ging in den leunstoel
zitten, die voor hem bij de groote deure was gezet. Trotsch
zag hij op de waarzegster neder, als om zijnen inwendigen
angst te verbergen, en met bulderende stemme gebood hij:
„Voleind Uw werk, dat gij hedenmorgen ontijdig afbraakt".
Groetende zeide de vrouw: „Uwe hand, Heer!" en nauwlijks
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had hij deze gegeven of zij rigtte d' oogen naar omhoog, zuchtte en begon op hare wijze te weenen!" „Wat weent en kermt gij
wijf zeg wat de starren zeggen!"
„Edel Heer, daarginds in die vier starren staat er eene die
toornig op U nederziet en hu nu wordt zij een ongelukkig mismaakt jongske, een lam jongske -- neen nu toornt het
niet meer, het lacht U vriendelijk toe gij doet niet alzoo —
want nu zie ik eene groote star die werpt vuur en stralen cp
het jongske die groote star zijt gij Nu zie ik het duidelijk
gij geeft het ongelukkige kind kinnebakslagen het ontvlugt
U het roept: „Genade mijn Vader ha! eigen bloed mishandelen". (De Edelman siddert) „Het Kindeke is van de aarde
opgenomen, een Priester heeft het den weg gewezen naar
den Hemel! Het heeft gebeden voor zijne Vader, het heeft zijne
Moeder omhelsd en genacht gezoend, en het heeft gezegd:
„Moeder mijne, ik vergeef het hem. (Het hoofd van den Edelman zinkt op zijn borst) „O, die eene andere star", vervolgt
de vrouw „hoe lief ziet zij er uit Och dat zij nader kome —
dat ik haar meer onderscheide. „Ja! ik aanschouw reeds een
heerlijk beeld, de gedaante van een meiske een meiske
blond van haar, goedig van oog, een meiske dat tot vader
heeft: „Heer Geeraard Raesveld van den Peccedam".
„Heks, of duivelin wat gij ook zijt, zeg mij leeft mijn kind
leeft mijn dochterke? Komt zij terug? toe, talm niet, wijf
zeg het mij gij ontvangt dubloenen of zweepslagen.
„Zacht wat, driftig man". Uw kind leeft, maar of zij terug
komt, daaraf weet ik niet dat zegt de star nog niet! „Dan
zult gij het zeggen, heks!
„Heer, ik heb U reeds gezegd, de starren vreezen niet en
liegen niet, ik kan U niet anders zeggen, dan hetgeen zij mij
voorspellen maar wacht Ja. Zij wenkt mij nog een
weinig geduld en ik antwoord U".
Nu prevelde het wijf menig duister woord, en het zweet
parelde op haar gelaat, tot zij met een diepen zucht, als ontwakende, zeide: „Edelman, Uw kind zal tot U wederkeeren,
onder die voorwaarde, dat gij van nu af goed zult zijn voor Uwe
onderhoorigen; dat gij boete zult doen voor al het kwaad, dat
gij Uwe Vrouwe hebt aangedaan. Honderd dubloenen zult gij
geven aan het klooster te Scherpenzeel, en eens zooveel aan
het spitaal klooster te Zutphen, om missen te laten lezen voor
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Uwe zonen die gesneuveld zijn. Mij Uwe dienaresse geeft
gij niets, maar dit meiske dadelijk veertig tournooijen, waarna
gij bij den Priester te Goor, op den altare zweeren moet alles
te volbrengen, wat de starren van U vorderen. Doet gij dit,
dan komt Uw kind tot U terug, blijft gij in gebreke, dan wacht
U 'n ellendig einde, en Uw kind ziet gij nimmer ofte nooit.
Mijn taak is af, en de Uwe begint! geef dit meiske veertig
tournoois —
„Voor zulk eene waarzeggerije, ellendig wij f ! Zie ik zal haar
met de zweepe betalen, en met eenen vielen de harde slagen
ook al neder op het onschuldig wicht. Als een bliksem trad
echter de vrouwe nu tusschen beide, en onttrok het aan de
woede van den dwaas, en vlugtte met haar de slotpoort uit
roepende: „eigen bloed mishandeld, ellendeling zie dit is
Uwe straffe!" —
Heer Peccedam vertrok onvoldaan, naar zijne stathe terug,
berigtte zijne vrouw zijn wedervaren en ging den ouden gang.
De Edelvrouwe echter had rust noch duur, en toen zij gehoord
had, dat haar dochterke leefde, smeekte ze haren Echtvriend
de heks tot haar te laten komen maar te vergeefsch aan
dat oor was hij doof! Nu liet zij in 't geheim de heidinne berigten, om op een nader te bepalen tijd op den Peccedam te verschijnen. Spoedig naderde die dag. Haar man was een bezoek
brengen aan een naburig Huis, en zou daar 'n paar dagen verblijven. Zij zou dus 'n vrij uur hebben. De heidin verscheen
met haar zoogenaamd dochterke dat het zoo wonder te moede werd, toen zij binnen trad, dat ze zich aan 'n stoel in evenwicht houden moest. Ze begreep zelve niet hoe dat kwam!'
Naauwlijks zoude de ceremonie beginnen, of, o wee, Heer
Geeraard, onderweg ongesteld geworden, verscheen onverwacht in haar midden. Nu kende zijne woede geene palen —
de mishandelingen op het drietal bleven niet achter Noch
zijne vrouw noch de beide anderen konden haar nauw ontvlugten! Vooral had het jeugdige meiske het zwaar te verantwoorden" Omdat Gij heks niet wilt dat mijn kind zal terug komen
zal ik het Uwe vermorzelen, en opnieuw regende het zweepslagen op het ongelukkige kind. Met wonden en striemen
overdekt, kwam ze eindelijk met hare geleidster buiten de woning van den dwingeland, en voor de poort, schreeuwde het
wijf, als een bezetene: „Eigen bloed mishandelen. Satan in
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menschengedaante, dat is uw werk, terwijl ze in haar binnenste juichte en sprak: „Hoe zoet is toch de wraak!" Eenige
jaren waren weder verloopen. Heer Peccedam was ter ziele,
zoo mede zijne Vrouw, en Heer Raesveldt van Elsen liet zich
bij de ridderschap verschrijven als Heer thans ook van den Peccedam; omdat zijn broeder kinderloos was komen te overlijden.
Gaan wij dan nu voor goed naar zijne bezitting te Elsen waar
op zekeren avond hem eene vrouw ontmoette die hem vergunning vroeg, om op den zoogenaamden Bovenberg eene hutte
te bouwen, en te bewonen. Zij kende de kracht der kruiden en
wilde den Heer gaarne ten dienste staan, als zij daar hare dagen
slechts in ruste mogt eindigen op dat afgelegen plekje gronds
dat door niemand bewoond werd. 't Werd toegestaan en toen
zij later het geluk had, het lievelingspaard van den Edelman
te genezen; mogt zij vrij, ook in het bouwhuis komen, en omgang hebben met het dienstdoend personeel. Of het toeval
was, of wel toeleg van de vrouw, maar in het voorjaar brak er
eene ziekte uit onder het vee van Heer Elsen, alsmede onder
die van boeren in de buurt juist daar waar de vrouw vrijen
toegang had. Nu viel het vermoeden op haar, dat zij de zwarte
konste verstond, en ze werd hoe langer zoo meer ontweken, tot
ze eindelijk weder geheel eenzaam hare dagen doorbragt op
genoemden Friezenberg. Het was 'n onstuimig voorjaar! Bulderend gierde de storm door de toppen der eeuwen heugende
eiken en dat bijna avond op avond! terwijl de overvloedige regen het aardrijk doorweekte. De heidebewoners zeiden: „De
heks aan den bovenberg is weder werkzaam, ga slechts buiten
en zie, .duivelen in vurige gedaante, dwarrelen en dansen in de
nabijheid der hutte", en waarheid scheen het! Wie het wagen
durfde, zich buiten de woning te begeven, zag de lichtende flikkerende gedaanten soms enkele, soms bij groote menigte; hij
kruiste zich en sprak: „de heks viert feest!" Wee, wanneer
zij zich daags na zulk een stormnacht, in de buurtschap vertoonde ! Honden werden op haar losgelaten steenen haar
naar 't hoofd geworpen, en de mate harer hekserijen was ten
boorde, toen Heer Raesveldt zich zelve voelde gekweld door
die vurige duivelen, zooals hij de flikkerende lichten noemde.
Meer dan eens ging hij om dezen tijd te paard het stedeke
Rijssen bezoeken want hij was in onderhandeling met Heer
Jan van Langen tot den Oosterhoff, over den verkoop van den
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Peccedam. Heer Langen wenschte die bezitting voor zijn tweeden zoon, die in 't huwlijk zoude treden met eene Geldersche
Jonkvrouwe van goeden huize. Heer Langen wilde hem in de
Ridderschap van Overijssel opgenomen hebben en dit geschiedde van zelf als hij van den Peccedam beschreven werd. Te
midden dier onderhandelingen liet de heks zich bij Heer Raesveldt aandienen. Deze, verwonderd hoe ze het wagen durfde,
zich onder zijne oogen te vertoonen, en toch nieuwsgierig, wat
het wijf te zeggen had, liet haar naderen. „Wijf, wat is
Uwe komste?" vroeg hij ! „Geen vrede," antwoordde zij. „Ik
hoor, dat gij over den Peccedam in onderhandeling zijt met
Heer Jan maar wacht U dat gij den eigendom van een ander
niet verkoopt. De Erfgename leeft!! Heks, gij liegt! Zie dan
deze kleederen, die zij droeg toen zij vermist werd! Is dit niet
het wapen der Raesveldts, en is dit niet het merk waarmede
zij hunne kleederen teekenen?"
„Van waar bekomt gij dat goed?"
Zij: „Dat weet ik Heer, en herinnert gij U dat Uwe nichte een
merkbaar teeken draagt op haren linkerarm, zult en wilt gij ze
dan daaraan herkennen?" „Heks gij liegt", antwoordde hij weder maar nu toch minder op zijn gemak dan zooeven. „Als
U dan papieren getoond worden, waar in de schuldige vrouw
op haar sterfbed den diefstal van het kind bekent, en berouwvol aflaat van zonde vraagt van den Priester die hare bekentenis als de waarachtige waarheid, met eigen hand onderteekend heeft neen niet ēēn priester maar op verzoek der
vrouwe, door drie, heilige mannen Uwer kerke, waarvan zelfs
een aartsbisschop is, opdat gij te gewilliger gelooven zoudt;
Zeg Heer, wilt gij voor zulke bewijzen staan?" Heks verwijder U of de honden!" „Ik verwijder mij niet vrijwillig
voor ik de verzekering heb, dat gij ten minste voorloopig de
onderhandelingen over den verkoop zult afbreken."
„Joris! Wolter!, Jan!, grijpt dat wijf! knevel haar, en werp
haar in den ondersten kelder!" Schoorvoetende voldeden deze
dat bevel en de vrouw lag weldra gekneveld in een vunzig hol
misschien lag zij er rustiger dan de Edelman dien nacht, op
zijn donzen bed! Hoe hij zich ook keerde of wendde, hij kon
den slaap niet vatten. Hij wist niet wat hij van die zake maken
zou. Maar had zij niet gesproken van papieren onder haar
berustende? Ja, en die moest hij hebben
was hij meester
,
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daaraf, wie zou hem dan den wettigen eigendom betwisten?
Wat die kleederen betrof die konden immers gestolen, of
op eene andere wijs in handen der vrouwe geraakt zijn en vertoonde zich altemet een meiske met genoemd teeken op den
arm, daarvan immers wist hij niets, kon hij voorgeven zoovelen hadden 't een of ander teeken ter wereld medegebragt.
Daar zou geen wijs Regter iets op doen die papieren —
die papieren! Waar zouden die anders te vinden zijn dan
in hare hutte daarhenen begaf hij zich den anderen avond
door een getrouw bediende vergezeld, maar hoe zij ook zochten, geen papieren werden gevonden. Zij tegen moedeloos huiswaarts! „Heer!" sprak de kasteelklerk bij zijn binnentreden
in de zale. „Neer de heks roept onophoudelijk: „Wacht U, andermans goed te verkopen! de eigenaresse leeft.'' „Wat
beduidt dat??" „Ja, wat beduidt dat, wat beteekent d' onzinnige taal van een bezetene. Weet ik het!?" Acht dagen
had de gevangenneming der vrouwe reeds geduurd, en meer
dan eens had Heer Eisen haar in den kerker bezocht. Dan bezigde hij bedreigingen, dan beloofde hij groote voordeelen, dan
smeekte, dan dwong hij, maar de vrouw bleef onvermurwbaar
Been papieren ontving hij.
„Wij f !" riep hij op zekeren morgen, toen hij van Heer Langen een brief ontvangen had, hem uitnoodigende, dien dag nog
te Rijssen te komen, om een einde aan de zaken te maken
wijf als gij nog langer wart, met mij de papieren uittereiken,
Beef ik U aan als heks bij het H. College; bedenk U dus!"
„Ga Heer Raesveldt, maar verkoop andermans goed niet!"
„Dan is Uw lot beslist", riep hij Het was weder stormachtig
op dien avond. Hij was naar Rijssen geweest, en de koop was
gesloten. Met St. Martini reeds zou de jonge van Langen eigenaar wezen. Zoo was bepaald! Het wijf moest tegen dien tijd
aan kant dat was stellig! en wie zou dan ooit de waarheid
aan het licht brengen, ten minste als men de hutte in brand
stak, met al wat er om en in was. Wie zou dan later die
bewuste documenten toonen? Ja, zoo moest het, en alle gevaar was geweken! Met zulke gedachten vervuld reed hij de
groote heirbaan langs, vergezeld door Wolter. In de nabijheid
van den bovenberg bekroop hem de lust langs de hut te rijden.
„Heer, doe het niet", zegt nog Wolter, „zie de gloeijende palen
eens weder dansen!" „Hun laatste dans zal spoedig gedanst
—,
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zijn", zegt de Heer, die de werking van den wijn bij Heer Jan
genoten, hoe langs zoo meer begon te gevoelen. Hij reed wild
vooruit, maar zie, digt bij de hut nadert hem eene groote vurige gedaante, zet zich op het kopstuk van zijn paard en nu, in
woesten ren gaat het naar de Havezathe Elsen. De gloeijende
duivel verlaat zijne plaats niet, voordat de ruiter de valbrug
over gedraafd is, en zijne dienaars met brandende fakkels toeschieten! Zie, bij het licht dat deze verspreiden vlucht de Satan!
Vlugten? neen, bij nauwkeurige beschouwing zit hij nog op het
hoofddeksel maar heeft zich thans veranderd in eene kleine
zwarte vlieg! „Werp het paard met al in de slotgracht!" roept
d' ontstelde eigenaar „nooit moet het weer op stal komen, het
is behekst, ontdoe mij van het ondier!" Aarzelend voldeed
men aan het bevel, want het zwarte duiveltje wilde zich maar
niet verwijderen. Het bleef op zijn doode gemak zitten waar
het zich gezet had. Het vonnis werd uitgevoerd, en later zeiden de boeren dat bij de val van het paard, een rukwind den
stevigsten eik uit den grond gerukt had! Wat verbeelding
en bijgeloof al niet vermag! Maar men schreef nog 1540 nu
zoude men anders oordelen over de lich t j es, den phorphonis,
die zich in kelders en veenen bevinden, en die zich als danzende vertoonden als zij door fellen wind worden voortgezweept.
Ook worden immers in veenen en vochtige gronden van die
lichtwormen gevonden, die vliegende een licht van zich afgeven, helder als het gaslicht, vooral als de lucht met wolken
bedekt, en de avond donker stik donker is.
„Heer, de heks heeft den geheelen middag om U geroepen
en toen zij hoorde dat gij afwezig waart, heeft zij steeds vrolijke
liedekens gezongen".
„Neem Uwe stifte en toon thans Uwe conste heer klerk."
ik zal U voorzeggen wat gij te melden hebt aan het H. College.
Weldra zal de zang der vrouw verštommen, en zal hare stemme
zelfs niet meer worden gehoord". En nu beklaagde hij zich in
den brief over de vrouwe, als hebbende koeijen en paarden
betooverd, en dansende gedurig met gloeijende duivelen, en wat
alles afdeed, als komende nooit ter Kercke of ter biegte, en
makende nooit het teeken des H. Kruises". Ook als de Pastor
tho Riesen of ook wel die van Markelo haar in hare hutte
bezoeken wilde, was zij steeds afwezig, iets, dat niet kon, als
niet haar meester de duivel haar daaraf kennisse bragt, waar257

om hij hoopte en wenschte dat het College het godsgerichte
over haar zoude spannen, en haar schuldig vindende aan hekserijen, haar te veroordeelen ende onscadelicke maken voor
kerk en buurt. Deze brief kwam waar hij wezen moest, en dra
is de vierschaar over de vrouwe gespannen.
In het midden harer rechters gebracht en ondervraagd, ontkende zij alles, wat haar te laste werd gelegd alleen op 't geen
de kerk betrof bleef zij zwijgen, maar toen haar gevraagd
werd of zij inzigt en raad van den boozen geest ontving antwoordde zij fier niet ik, maar hij die andersmans goed verkocht heeft!" Wat kon echter de vrouw hare verdediging baten adel en geestelijkheid tegenover de nederige hutbewoonster. Daar men haar echter niets bewijzen kon moest men
zich tot het godsgericht bepalen, en Heer Raesveldt werd gevraagd welke proef hij op de vrouw wilde hebben toegepast —
de vuur of waterproef? Hij koos de laatste gelijk als hij
had! Bij de vuurproef hield 'n priester den beschuldigde 'n
gloeijend ijzer in de handen, brandde hij zich daaraan niet,
dan kon hij tooveren. Bij de waterproef werd de beschuldigde
in een kolk geworpen. Zonk het offer dadelijk niet dan
ook kon hij tooveren. Nu ging de stoet zingende met het slachtoffer naar de plaats waar zulk een kolk was. Hare handen werden gebonden en de ongelukkige werd op een gegeven teeken
naar beneden geworpen! Och neen, zij zonk niet, de val dien zij
van de hoogte naar beneden moest doen, had veel lucht onder
hare kleeding gebragt zij dreef! Het schuldig werd uitgesproken! en de houtmijt op den Brink opgerigt, waarop den
volgenden dag de ongelukkige op eene wreede wijze levend
zou worden verbrand. Des avonds voor dien noodlottige dag ver .
zocht zij het hoofd van het H. College te mogen spreken, wien
zij op eede afvroeg of hij bewerken wilde dat de verkoop van
de Peccedam als niet gedaan, of ten minste dat er een oponthoud van overgave mogt plaats vinden tot tijd en wijle zich
in den omtrek eene heidenbende zoude vertoonen; of hij dan
persoonlijk of door den naastbijwonenden Priester tot de bende wilde gaan en vragen naar de heidinne Roza! Of hij haar
bekend wilde maken dat hij alles van haar wist, en of hij haar
dan deze papieren wilde ter hand stellen meteen haalde zij
van onder eene valsche haarvlecht een perkament te voorschijn, dat in het Spaansch en Nederduitsch geschreven, onder258

teekend was door den Aartsbisschop van Salamanta en twee
gewone priesters. De Pater ontblootte het hoofd toen hij deze
namen las. De papieren hielden in wat wij reeds weten. De
zoogenaamde Roza was niemand anders dan Agnes van Raesveldt, Erfdochter van den Peccedam. Het meisje dat op het
Huis to Elsen en in hare eigene woning, door haar eigen Vader zoo deerlijk mishandeld was. Dit was geschied omdat de
vrouw die zij Tante moest noemen, en die niemand anders was
dan de Weduwe van den Koddebijer wier Ludwich zoo menig maal door van Raesveldt was geslagen en gefolterd, zich
wreken wi lde. Daarom moest nu dit meisje lijden. Een wraakneming, eene duivelinne waardig, maar nogeens, wij schreven toen nog 1540! De Priester mogt, durfde niet weigeren toen
hij de naamteekeningen gezien had. Hij beloofde de vrouwe alles en daarin nu gerust gesteld, wachtte zij geduldig den morgen af. Met zonsopgang kwam de Priester om haar de bieciit
aftenemen doch zij weigerde. Hoogst ontdaan riep deze:
„O, gij zijt eene helsche, want hedenacht heb ik de witte wijven gezien, die zich in lange niet hadden vertoond. Gij hebt
die door Uwe conste weer opgeroepen en ze zijn vergaderd geweest op de plaatse waar zij eenmaal de Germaansche Godheid Wodan of Odin brandoffers brachten. Nu zult gij op die
plaatse branden. Dan wordt de schim van den knecht ook bevredigd dien Uwe satellieten hebben willen dooden toen hij
slechts zong: „Witte wieve wit! ik wol oe wal braion an 'n
spit, mēr ik hebbe gee spit, nou zing ik van witte wieven wit!
Ja had toen de groote deur niet open gestaan dan had de
donderbeitel, misschien wel van U heks hem getroffen, en tot
boete, zult gij op die plaatse wederom een heidens offer zijn."
En zoo geschiedde het. De houtmijt werd verplaatst digt bij de
boerderij die: „Odink" heet, waarin de naam van den GermaanscheD. God nog bewaard wordt, maar waar ze eens was
opgeslagen die mijt, daaraan zou ook nog eene herinnering
voor latere tijden zich aan vast hechten. Moedig ging de vrouwe ter strafplaats en beklom den brandstapel. Weldra lekten
de vlammen om haar henen tot het een vormelooze kiomp
vertoonde Been klagt was over hare lippen gekomen. (Dit
leest men in een der Overijsselsche almanakken voor oudheden
en letteren). Zij was in Elsen een offer aan Odin in Christentijden. Geen gewijde begraafplaats viel de ongelukkige ten deel.
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Hare asch verwaaide met de winden. Maar toen Raesveld door
den Priester onderhouden werd, moest hij beloven met Jan van
Langen een accoord te treffen, om den verkoop vooreerst ten
minste als nietig te beschouwen, dat hem eene groote som geld
kostte. Pastor Johannes ab Halteren van Rijssen en Pastor Henricum Schelinck van Markelo, werden de zaken met de Heidense opgedragen! Het duurde niet lang of een bende van die
zwervers sloeg zich tusschen Elsen en Rijssen neder op de
Heidenckerille, nog zoo genoemd, waar zij zich veelal ophielden als zij deze omstreken bezochten. Beide Geestelijken
gingen tot de bende en het heidinneke Roza was spoedig gevonden. Thans begaf men zich tot Heer Raesveldt, en daar
alles uitkwam overeenkomstig hetgeen hij vroeger gehoord
had, zelfs het teeken op den arm van het meiske, moest hij
wel gelooven, maar nog meer, toen men zamen den Peccedam
bezocht. Het was, alsof het heidinnetje er reeds vroeger geweest was, dan toen zij er zoo deerlijk werd mishandeld, want
veel in het Huis kwam haar bekend voor, en toen zij eene
kleine kamer voor haar openden die vanaf het stelen des Kinds
gesloten werd gehouden: riep ze: „Och, och! Hier heb ik geslapen!" Met spoed werd thans werk gemaakt om de wettigheid der Freule te erkennen als dochter en eigenaresse van en
tot den Peccedam, 't welk door tusschenkomst van den Oom en
de Priesters (adel en geestelijkheid) wel heel moeij elij k viel.
Groote lotverwisseling voor de zwervelinge, eene lotverwisseling, die haar zelve als 't ware tegen de borst stond. Ze was
de hoofsche manieren des Adels ontwend, en kon zich aan diens
formaliteiten niet meer onderwerpen. Door omgang met de
Priesters, die haar gedurig bezochten, kreeg ze lust tot geheele afzondering, en daar ze het plan wist van haar oom
met den Peccedam, en welke som hem de lossing van zijn
woord gekost had, kwam ze te rade in onderhandeling te treden met Heer Ripperda van Weldam. Heer Langen immers
had het „Staveren" bij Enter reeds voor zijn zoon gekocht!
't Kwam met Heer Ripperda tot 'n koop, en van de som daarvoor ontvangen betaalde ze d' onkosten, die Oom van Elsen
geleden had, onder eene voorwaarde daarbij en deze was dat
op de plaats waar 't eerst de houtmijt ter verbranding der heidinne gestaan had, een erve zou opgerigt worden, en
dat ten eeuwigen dagen uit dat Erve een malder rogge Goer260

sche mate zoude gegeven worden en de wel telken jare an
die kercke thoe Riesene, opdat door dien tiedelicken priester
op H. Paschen zielmissen geschieden zouden foer de ziele
der arme sondaresse, alsmede spint van 't zelfde gewas
, foer dien koster voor 't ontsteken der alsdan brandende altaerkaersen. In zooverre 't nog niet mocht uitgekocht zijn, gaat
deze uitgang nog ten behoeve der Herv. Kerk te Rijssen, uit
het erve Mensink in Elsen op bovengenoemde plaats door
Raesveldt gesticht. Ook gaf zij een flinke som aan Ludwig en
de overige bentgenooten en wat ze toen nog overhield, vermaakte zij aan het Stift te Weerselo, waar ze in 1955 als Stifts
Juffer is overleden. Op den grafzerk in het kapelleke daar
aanwezig leest men ond er vele anderen: „Ada Ermengarde
van Raesfeldt obiet A ° 1555."
Ik heb gezegd.
►

Rijssen, 2 Jan. 1879

W. J. C. van Wijngaarden.
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DE VLOEK OP DE HEIDE
AIs men van Rijssen naar Markelo en Diepenheim wandelt.
betreedt men een klassieken grond.
Tot voor weinige jaren kon men nauwelijks een oog links
of rechts wenden, of men ontwaarde er de zoogenaamde Tumuli, hoogten, die de begraafplaats der oude Saksers aanduiden.
Menig doode is door den minnaar van oudheid in het graf
gestoord, als nieuwsgierig de spade gebezigd werd, om te onderzoeken welke voorwerpen er in die tumuli verborgen waren,
die eenig licht over die donkere tijden konden verspreiden! Die
pogingen zijn ook niet te vergeefs igeweest, en vele kabinetten
van oudheden toonen thans gevonden voorwerpen, die ons als
't ware in dien tijd kunnen verplaatsen.
Op den top van een heuvel, die den naam van: Vriesenberg
draagt, was ook een opgeworpen hoogte, die te kennen gaf,
dat daar een Sakser, misschien wel een edelgeboorne van hoogen rang, begraven lag. Daarom naderde men deze plaats
steeds met schroom, vooral sedert het yolk des zomers in den
nacht eene vurige gedaante had gezien, die zich naar de buurtschappen Herike en Elsen scheen te bewegen.
Jaren stapelden zich op jaren, en ofschoon reeds meer dan
vijf eeuwen waren henen gevlogen sedert de Saksers bewoners
dezer gewesten waren geweest, nogtans bleef het yolk een
heiligen eerbied bewaren voor den heuveltop, en de schaapherder waagde zich nauwlijks bij helderen zonneschijn in de riabijheid. Vreemd hoorde het landvolk dan ook op, toen een herder op zekeren tijd verhaalde, dat de berg bewoond was.
Hij had met eigen oog op den top staande, een vrouw gezien, die met statigen tred den heuvel opging, en bouwstoffen
aanbracht tot het vervaardigen eener ruwe hut. Slechts een
manspersoon was haar daarin behulpzaam geweest. Nieuwsgierige blikken wendden zich des avonds naar den heuvel wanneer men daar laat een schemerend licht ontwaarde en als
262

het weder stil was, tonen kon opvangen, die aan een of ander speeltuig ontlokt werden. Lang duurde het, eer het vrouwelijk wezen met hare omwoners in aanraking kwam. Wat haar
dagelijksch voedsel was kon niemand begrijpen, evenmin, hoe
zij het bekwam.
Alleen wist men, dat ze zich 's morgens vroegtijdig uit rle
hut verwijderde, en niet dan tegen den avond terug kwam, als
had ze den geheelen dag naar iets gezocht. Zij kon dan soms
met het aangezicht naar Goor en Diepenheim gewend, als 't
ware in stomme aanschouwing verzonken zijn, tot dat zij eens
met gebalde vuist een herhaald „wee wee" deed hooren.
Een geruime tijd verliep voordat er meerdere toenadering
kwam tusschen de vreemde vrouw, en de weinigen, die rondom
den heuvel woonden. Het was voor den herder bewaard die
klove eenigermate te dempen. Buitengewoon vroeq en zeer
neerslachtig kwam hij op zekeren morgen in de nabijheid der
roode hut, en beyond, dat de bewoonster noch niet vertrokken
was! Deze zaq verwonderd den man zoo dicht in haar nabijheid; maar toen ze bemerkte, dat hem iets scheelde, dat hij
zeer neersl Ichtig was, vroeg zii hem deelnemend naar de oorzaak. Ach, hem was dien nacht door den dood een kind ontnomen, en bij noch vele huisgezinnen lagen er ziek. Nadat cle
vrouw zich de verschijnselen, die bij de ziekte werden waargenomen, zoo nauwkeurig mogelijk had laten omschrijven,
gaf zij den man eenige kruiden, en beval die aan de zieken
te geven; hielp dit, dan was er bij haar meer te bekomen. Met
bevende hand nam de herder het geneesmiddel en spoedde zich
naar eene woning, waar zich een zieke beyond. De kruiden
werden gegeven en niet lang daarna zag men dat de zieke beter was, en na eenige dagen was ze geheel hersteld. Nu was
het wel zeker, dat de vreemde omgang had met hooaer machten, en alleen liefde tot hunne kinderen gaf hun moed, de medecijnen der gevreesde vrouw aan te nemen en te gebruiken.
De geneesmiddelen waren echter oorzaak tot eene toenadering. Ze bleef de betrekking tusschen de geheimzinnige en de
Elsener en Heriker boeren, tot dat men schreef anno 1228; in
welk jaar wij een bezoek willen afleggen op den huize Diepen-

helm.
Daar zat, als voor twintig jaar maar toen in nederiger betrekking, de trotsche Hendrik van Gravestorp, de kastelein, die
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door den Gelderschen Graaf was aangesteld, op het huis Diepenheim, dat hij van den Utrechtschen Bisschop Willebord van
Oldenburg in leen had verkregen.
Daar zat hij nu, omringd van de zijnen en brassende en
vloekende op den Roode, van 't Heeckeren bij Goor en diens
aanhang tegen Rudolf van Coeverden Heer van Drenthe!
Ha, riep hij lachende hoe of het toch zijn lief zustertje
in al die twintig jaren gegaan zoude ziin, na alles wat ons
met haar is wedervaren? Roode Frederik! Roode Frederik! dat
hadt gij niet gedacht, dat Gravestorp uw huis in rouwe kon
dompelen! Dat hadt gij niet gedacht, dat gij door mijn toedoen,
uw zustertje zoudt vloeken, dat gij toch zoo lief hadt! Och,
wat gaf Satan mij een genotvol ooaenblik, toen zij aan mijn
voeten lag, en mij haar toestand bloot legde, en mij bad tot
haren broeder te gaan, en diens toorn te stillen! Neen, edpl
meisje, dat was mijne bedoelinq niet, toen ik u eeuwige lieffle
huichelde! uw broeder had mij als een dorper behandeld, op
het tournooi bij den Stoevelaar! mij d i e evengoed ben als Geldersch edelman, als hij als Stichtsch, al schitterde mijne kroon
niet gelijk de ziine; en dat moest gewroken worden, ik moest
zijne kroon bevlekken en ik zaq in uwe omen, edele jonkvrouwe van 't Heeckeren, ik zaq in uwe oogen, dat mijn persoon
u niet onverschillig was. rk heb mijn aard wat moeten vermommen en mij in bochten moeten wringen, die mijn trotsch
gemoed pijnigden maar ik heb overwonnen! Gij zijt te schande,
en ik ben gewroken! Ha, zediq meisje, toen ale naar uwen
broeder gingt, gedachtig aan de dure verplichtingen, die uw
adeldom u oplegden, en zeidet: „Broeder, ik heb een blaam
geworpen op u en ons huis, doe met mij, wat u goed dunkt, heer
broeder, alleen vloek mij niet en toen toch die vloek volgdp;
toen u verboden werd den vloer van uws broeders woninq to
betreden, toen vierde ik feest met Satan! Mannen! bij st. Cetolfus, het jeukt mij van vreugde, als ik dat alles bedenk!
Hadde ik in 't geheim tegenwoordig kunnen zijn! maar genoeg,
mij is alles overgebracht, mijne verbeelding zegt mij alles!
Komt, neemt den beker, en drinkt met mij op de vernedering
van het huis van den Grave van Goor, en van de verwijdering
van den paap uit Utrecht! Drinkt op de verheffing van Gelre's
Heerscher en van Rudolf van Coeverden Heer van Drenthe!"
Hoe was de toestand hier zoo spoedig veranderd? Na den slag
264

in de Buurtschap Ane, die zoo ongelukkig voor Utrechts Bisschop afliep, zagen wij vroeger, dat de Graaf van Goor de
bondgenoot was van Coeverdens Burchtheer, en nu in de alleenspraak van Gravestorp hooren wij, dat hij, en Frederik de Roode
van Heeckeren, tot zijne vijanden behooren? env rienden zijn van
den kerkvorst? Ja, hoe was dat gekomen? Ook in die eeu.w
aanbad men de opgaande zon! Toen Rudolf de sterke was,
had hij vrienden; nu hij de verslagene is was de kaart omgehangen, immers altoos voor 't oog! want dat inwendig niet
de Bisschip maar wel de Burchtheer de hoogste plaats in dezen
besloeg meldt ons de latere geschiedenis. —Voor ons tegenwoordiq onderwerp is het genoeg te weten, dat Rudolf zich in
het geheim op het slot bij den huize Stoevelaar schuilhield,
en door de heer Herman van Twickel pogingen aanwendde, om
tot een mondgesprek met den Bissschop te worden toegelaten.
Bij zijne laatste vlucht had de woeste Drenthenaar den Hardenbergh of liever het vlek Nilensted „gebarnd"; de inwoneren
gesnoerd, de vrouwen gemolesteerd; alles schulden, waarvoor
hem de ingezetenen eenen eeuwigen haat toedroegen. Na deze
geGchiedkundicre uitweidina willen wij ons verhaal vervolgen.

Met handgeklap en voetgetrappel werd het welziin van Rudolf door de aanwezigen gedronken, en de wiinen die Diepenhelms kelder opleverden, werden niet gespaard!
De klok sloea middernacht en de torenwachter blies het sein
ter inhaling van de vlaa. Dit was ook het teeken, dat de Burchtkapellaan zoude verschiinen en het avondqebed lezen, opdat
daarna ieder zich ter slaapstede begeven kon.
Er ligt op den grond van elk menschenhart toch nog lets,
dat van een hoogere afkomst spreekt, al is het ook noch zoo
diep aezonken! want de ruwe knaap van zooeven ziet men nu
devoteliik nederknielen en het teeken des kruises maken, nu
onze huiskapelaan in zijn ambtsaewaad verschijnt.
Kort hierop vindt men de zaal lediq, op een paar soldeniers
na, die kroes en bekers bergen moeten, maar zich noch eerst
te aoed doen, met wat er in den berkemeiier is overgebleven.
„Zeq, zwarte Jaap! zeat er een, „weet qij wel waarom onze
Jonker zich 's avonds altij d bedrinkt? Hii kan niet rusten, als
hij bij croede zinnen is! Hij moet een gruwlijk stuk beaaan hebben, diezelfde van Gravestorn! Men zeat, dat hii onaeliik qebracht heeft over het Huis Heeckeren; maar ik trek noch te
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kort zijne soldije, om daar haarklein alles van te weten.
Een ezeldrijver heeft hem onlangs de hand gelezen, en moet
hem een akelig einde voorspeld hebben, als hij niet weer goed
maakt, wat hij bedorven heeft en, in trouwe, daar is hij de
man niet naar! Nu, ik wou bij St. Jacob niet in zijne plaats
zijn!"
„Kom, kom," zei de aangesprokene ,,,laat hem met zijn geweten, waar hij wil, en schenk liever nog eens in ik voel
mij de keele zoo droog! Mijn oom, zaliger gedachtenis, die
geestelijke was, placht altijd te zeggen, dat twee derde der
inwoners van de hel uit ridders bestond; dus een meer of minder, dat doet er niet toe! Ik zeg maar, dat zij bier een lekker
leventje hebben! H ē wat smaakt dat vocht! Daarom zou ik
haast . . . de soldaat had noch niet uitgesproken, toen men voor
de slotpoort een schellen trompetkreet vernam, en de wachter
een bode van den Huize „Twickelo" aanmeldde, die dadelijk
Heer Hendrik van Gravestorp wenschte te spreken.
Met moeite was de brasser wakker te schudden. Het scheen,
dat een akelige droom hem kwelde, en luisterende ooren yingen volzinnen op, als de volgende: „Laat af, Machteld; plang
mij zoo niet! Ik heb ons kindje niet verdronken! Uw Karo
heeft het gered. Ik wierp het ten tweeden male in de kolk. --O, Machteld plaag mij niet! ten tweeden male werd het gered. Ik wilde het nogmaals den hond ontgrijpen, maar gre .:p
slechts een vingertje, dat los bij het handje neer hing da . t
vingertje wierp ik van mij maar ik zie het toch altijd! Toan,
goede Machteld hoe dat weet ik niet toen werd ik zelf
in de kolk geworpen, en ook door uw hond gered, maar toen
ik boven kwam, had ik kettings aan handen en voeten maar
toch ons kind leeft plaag mij dus niet. 1k zal het zoeken —
ik zal het u weder brengen ik zal uw huwen! vraag uw
broeder maar om eene samenkomst, maar pijn mij nu niet
meer."
Zoo sprak het beangst geweten; en toen men hem ten laatste
wakker kreeg, vloog hij met een wilden kreet overeind. Och,
wat men ook zegge: de booze heeft nimmer rust!
Weldra zat men nu wederom in de groote zale en heer Hendrik liet zich den brief voorlezen, die zoo even van den heer
Twickel ontvangen was. Deze hield in, dat de Bisschop thans op
het kasteel Hardenbergh vertoefde, en dus juist een geschikt
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oogenblik had om hem over te halen tot een mondgesprek met
heer Rudolf. Om daartoe te komen, was met toestemming van
den Graaf van Gelder, onze Hendrik als middelaar gekozen.
Heer Herman gebood hem dus, zich dadelijk met 15 gewapende speerruiters op weg naar den Hardenbergh te begeven, en
eene samenspreking te bewerken tot het sluiten van een langdurigen vrede tusschen den Bisschop en Drenthe's heer. Spoedig zaten de mannen gelaarsd en gespoord op hunne fiere rossen, en reed men de slotpoort uit, den weg nemende over het
dorp Markelo; want, dit was stellig de patrouilles dier ds.gen zouden eenen buitengewonen omweg maken, konden zij
zoodoende een dorp of open vlek doortrekken, want niets was
hun heilig, als zij slechts den wapenrok om het lijf hadden.
Bij den ingang van het dorp ontmoetten zij den ezeldrijver,
die onlangs heer Hendrik de toekomst voorspeld had.
„Waarlijk, Heer," riep zwarte Jaap, „daar is uw oude vriend
met langoor! Hebt gij ook lust om te hooren wat deze tocht
ons geven zal? „Zwij g" riep deze, „laat u liever zelf de toekomst voorspellen, die stellig uitloopen zal op galg en rad!
Hier, ongeluksprofeet hoor eens, kom en voorspel lien jongen de toekomst!" en gestooten en uitgejouwd door de anderen
trad Jaap naar voren, terwijl d'andere den heeren stilte en
orde verzocht, zoude zijne kunst gunstig werken. Nu die stilte
verkregen was, werd Jaap's hand nauwkeurig bezien: „Jongeling," sprak de man met den ezel, „j ongeling gij hebt niet altijd
het soldatenbrood gegeten; maar moedwil en eigen schuld
hebben u tot speerruiter gemaakt. Gij zijt echter d' eenige
niet, wiens moeder door hartzeer gestorven is; maar
die
daar! Jongeling, gij hebt uwe hand opgehevlek van bloed
ven tegen uwen vader, dat eischt wraak. Hoe uw einde zijn
maar hier staat water en daar
zal, zegt mijne kunst niet
dus door een van beide ...." „genoeg sprak de
staat vuur
soldaat „eer dat gebeurt, hoop ik u den nek te breken." Toen
reed hij in zijn gelid terug, de ezeldrijver kon zijns weegs
gaan; want niemand der aanwezigen had meer lust, tot waarzeggerij. De ruwe hoop was weldra aangeland in de taverne
te Markelo, waar drank en dubbelspel al dadelijk de hoofdrol
speelden, totdat heer Hendrik beval op te breken. Gulzig
had deze eenige bekers naar binnen geslagen, en nu ging
het in vollen ren voorwaarts. Voorwaarts en steeds voor267

waarts Bing het zonder oponthoud, het huis te Elsen rechts 1 atende liqgen, ofschoon sommigen gaarne eens aangesloten hadden, wetende dat heer Goozen van Baerveld goeden wijn had en
geen gierigaard was; maar zij vlogen het als 't ware voorbij
- tot zij aan den voet van den Vriesenberg kwamen.
„Bij St. Joris! Heer Holman, er is licht op het graf van den
Saks! wat dat ziin mag? Zou hij nu ook willen spoken en als
gloeiende reus willen afzweren naar hier toe. Bij alle heiliaen,
wij moeten onderzoeken, hoe uit dat kleine licht een root licht
kan voortkomen! On, makkers! we hebben den tiid toch noch
- naar boven en laat ons zien, wat de doode heiden daar uitvoert; beloeren wij hem in ziin nest." Het woord nu aan
de daad parende werden de teuqels crewend, en in dolle vaart
reed men den heuvel on. Juist was de man met den ezel aan
het ontladen van zijn lastdier, waarmede hij eens in de week
alle benoodiqdheden aan de bewoonster bracht, om zich daarna
tegenover haar te plaatsen, en te spreken over het schoon verleden, toen zij noch adellijke jonkvrouwe was, en hij de klear
dragen mocht van den trotschen Baander van het Heeckeren!
Ook thans hoopten zij een crenotvol uur te hebben, toen hoefgetrappel hen deed opschrikken, en ze nauw den tijd hadden
het crebrachte te bercren! Een ruwe stem liet zich van buiten
hooren: „Bij alle satans, wie zijn er dan toch in dit nest?
Doe open. of ik laat den boel door mijne iongens ineen rennen!"
Eerst bevende, maar later fier, stond de bewoonster op;
want zii had die stemme herkend, de stemme die haar eens
zoo lief in d'ooren geklonken had, de stem, die haar in het
verderf had gestort de stem, die nu zij ze na jaren weder
hoorde, haar anders zachten geest biina tot wraak zoude aangezet hebben. Eigenhandia opende zij het eenige dat doorga ng
toe liet, en met een hoffelijk: „Paarden kunnen bier niet binnen, Heer!" noodigde zij den ridder of te stijgen en haar te
volgen. Vrees overmande dezen hij wist niet, wat hem overkwam hij wist niet hoe hij zoo opeens ontnuchterd werd —
hij liet zijne bende aanrukken! Deze, niet zoo huiverig en
door hun aantal moediq, kraamde weldra de grootste onbeschaamdheden uit. „Wel, bij mijn patroon, heer Hopman, wat
schoone vangst, zoo vroeg in den morgen. In plaats van den
ouden Saks eene lieve jonge toovergodin, misschien de oppperpriesteres der witte wijven, die in de diepte verscholen, des
.
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nachts hunnen wilden dans uitvoeren rondom den top van
dezen heuvell Ha, schoone tooverheks, doe die zonde met
ons ook wij zijn wel gewend op het geluid eener zoete stem
de sporen op de maat te draaien. Toe heks trek den cirkel —
wij wagen onze ziell Ontsluier u voor onzen Hopman, en geef
gehoor aan zijne kozerije. Toe maar, niet zoo preutsch schoon
nonneke!" maar als een hooger wezen stond zij daar, en
de ruwste knecht voelde de begeerte niet bij zich opkomen, een
vinger naar haar uit te steken. „Heer Hopmanl wat zullen
deze?" vroeg zij? „Meen niet dat ik weerloos ben; als ik gebruik van mijne magt wil maken, verdelg ik u alien. Aileen
als gij u ingetogen en goed houdt, ben ik de weerloze vrouw;
maar als een schendende hand mij of het mijne aanraakt, ben
ik de helsche furie, die over niet te tellen machten te bevelen
heeft! In een woord, uw leven is in mijne handl"
„Hebt gij zooveel macht in uwe hand schoone kol," sprak
Jaap, die weer hoe langer hoe opgewondener werd „zeg dan
eens eene profecij van mij I daar hebt ge mijn handl Uw satansknecht, gindsche langoor deed het ook wel bij de taverne,
maar hij versprak zich; want hij zeide onder meer: „gij hebt
uwe hand opgeheven tegen uwen vader en een vader ken ik
niet! Sedert ik ben nu twintig sedert mintens veertien —
zestien jaar zoek ik hem, maar vind hem nietl Toe heks! nu
weet gij ten minste al wat van mijne geschiedenis."
Met een droevig oog zag de vrouw den jeugdigen losbol a^n,
en nam zuchtende de heer toegestoken hand. 0, wat beleefde
zij in die weinige oogenblikken!
„'t Is goed, jongeling," sprak zij tot Jaap; „'t is goed jong::ling, dat gij mij iets van u verhaald heb, nu ben ik op weg, om
door mijne kunst meer van u te weten. Let dan wel op, wat
de ezeldrijver meend, dat reeds geschied was, kan in het toekomende ook noch plaats vinden; want waarlijk hier zie ik
bloed! Hoor dan toe, jongeling, en doe uw voordeel met de lessen der door u verachte heks! Wel heeft de ezeldrijver goed
gezegd: „ „Gij hebt niet altijd het soldaten pak gedragen," "
dat hebt gij ook niet. Gij hebt eene teeder liefhebbende moeder, die gij moedwillig verlaten hebt!" — „Ja, ja, zoo'n hui.lebalk, die eeuwig zat te grienen, en noch niet zien mocht, dat ik
op kermis dorpwaarts ging! Byloo, wie 't daar mocht uithouden, ik niet! Nu vier jaar geleden, volgde ik uit Holten een
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troep goochelaars, tot ik thans onder onzen heer Hopman voor
speerruiter speel!" „Dat alles wilde ik u verhaald
hebben, want mijne kunst maakte het mij openbaar; maar om
dat gij niet rondelijk verhaalt, wat u alzoo wedervaren is, zal
ik zulks aanvullen. Gij hebt de goochelaars verlaten omdat . . .."
hier fluisterde zij hem iets in het oor, dat hem pijn deed alsof
een adder de tanden in zijn vleesch gezet hadtl „Kol, ho ad
op," riep hij „of bij mijn ziel, ik vermoord u."
„Ik zal eindigen," zeide de vrouwe, „maar ik wenschte toch
van u, dat gij uwe moeder terug zocht, en dit woelige leven
vaarwel zeidet. Mijne kennis zal u lichtelijk den draad aan
de hand geven, haar te vinden."
„Dank je wel," sprak Jaap! „ik verkies niet dat droevig
gezicht weder te zien, waarin ik onophoudelijk zestien jaren
heb moeten turen; want bij alle heiligen niet eene enkele reize
zag ik moeder vroolijk.
„Recht om keer ik houd meer van den drank en van de
speer!" met eenen was hij in den hoek der hut, waar hij meende, dat zooeven iets geborgen was, en waarlijk hij deed eene
goede vondst. De ezeldrijver had er juist eene kruik wijn neergezet, die nu door den baldadigen jongeling met zijne makkers
werd gedeeld.
De morgenschemering bracht den troep weldra „in bezinninghe" dat hun tocht noch verder moest, en met een oog
vol weemoed zag de vrouw de vertrekkenden na!
„O, Sijmen, Sijmen! dat was daar een hel en een hemel
voor mij ! Vader en zoon in mijne nabijheid! waarvan ik den
een heb gevloekt, en waarvan de andere mij ontloopen is. Hoe
beefde ik, toen ik de hand weer mocht voelen, waaraan de
voorste vinger ontbreekt, dien de trouwe Karo, toen hij het
kind uit de kolk redde, hem ongelukkiger wijze, van het kleine handje beet.
„O, Sijmen, Sijmen! Vader en zoon zoo nabij elkander en elkander niet kennende, en beide opvliegende van aard en beide
den drank niet kunnende ontberen, en beide met adellijken
trots geboren. 0 Sijmen! als dat op den duur maar goed gaat!
Warme mijn zoon slechts hier! Hoe heet men hem thans? Och
ja, zwarte Jaap, noemde men hem! Gerhard, Gerhard, durft
gij den naam niet meer dragen, dien moeder u gegeven heeft?
Mijn besluit staat vast! Gij, goede oude getrouwe, die uwe
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jonkvrouw niet verlaten hebt; maar haar sedert haar vlucht
getrouw hebt bijgestaan, gij moet op kondschap, en vernemen
wat daar voor zal vallen bij dien Hardenbergh, en naar hetgeen gij daar gewaar wordt zal ik handelen! Rust u uit en
trek langs u bekende binnenpaden naar den Hardenbergh, opdat gij er eerder zijt dan de soldeniers van Graaf Reinold!"
Welk een onderscheid thans tusschen den aanvoerder en zijne
bende! De eerste afgetrokken en in zich zelven gekeerd, gevoelde zich als had hij iets genoten, waarnaar hij twintig jaren
geleden smachtend had verlangd. Hoe kon toch de klank der
woorden van die waarzegster hem zoo aandoen? Hij wist het
niet. Hij begreep zich zelven niet, en inplaats van zooals driders het voorbeeld voor de zijnen te zijn, om door scherts en
joligheid den weg te korten, reed hij daarhenen als droomde
hij? De anderen, en vooral zwarte Jaap, die de laatste kruik
geen oneer had aangedaan, waren als uitgelaten. Menige
grap werd onderling verkocht, en hoorbaar werd het verldngen te kennen gegeven, dat de Hopman harder mocht doorrij den, om zoodoende te eerder in de taverne te Rijssen te komen! 0, daar aan die ruimte waaraan de kerk staat, daar
had men de huisjes waar lieve meisjes woonden, met rocx.le
wangen en sprekende oogen. Vele der Soldeniers waren er
vroeger geweest, daarom verlangden zij er weder te zijn —
maar de aanvoerder scheen niet van zins, hun hierin te wille
te wezen, ten minste hij reed de plek niet in, maar hield
rechts af, daar waar thans den Hagen is, en zonder te rustz...n
ging het op het veerhuis te Rijssen los. Dit was volgens Ja3p
een misgreep, en den afstand vergetende, die er bestaat tusschen een speerruiter en diens bevelhebber sprak hij tot den
laatste: „Geen roem voor u, Heer van 's Gravstorp, dat gij
den weg naar Hardenbergh niet beter kent. Gij waakt en
droomt of hebt gij dezen nacht eene verschijning gehad, die u
de nieren noch perst? Wat waart gij dol en uitgelaten angstig,
toen men u wakker maakte! Wat riept gij vele malen zekere
Machteld! Zou die u den weg naar Hardenbergh wijzen? maar
toen wist gij noch niet, dat gij heden hier zoudt dwalen! Zeg,
Hopman, word wakker, en verhaal ons de geschiedenis van die
Machteld!" „Daar is het begin" antwoordde deze, en
meteen had de jongeling een slag met de ijzeren handschoen
in het gezicht, die hem 't vuur uit d'oogen deed springen!
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„Hel, en verdoemenis!” schreeuwde hij, en velde zijne speer,
die zeker den aanvoerder zoude gewond, zoo niet doorstoken
hebben, als anderen zich niet tusschen beiden geworpen hadden. „Bind hem!" was 't bevel, en hoewel Jaap de uiterste
pogingen deed om vrij te komen, weldra zat hij gebonden in
den zadel en zoude op zoo smadelijke wijze den Hardenbergh
binnen rijden! Knarsetandend zwoer hij den dood aan van
's Gravestorp, en trachte reeds eenigen over te halen, om hem
in den sluipmoord behulpzaam te zijn.
Stil, ieder als in zich zelven gekeerd, ging de troep voorwaarts. Toen men nu in de Buurtschap Nijenstede, een bocht
in den weg omrijden moest, zag een der Ruiters onzen ouden
bekende met zijn ezel. „Bij alle Heiligen" riep hij, „ginds is
langoor van den Vriesenberg, of het is satan, zijn patroon, zelf;
want als dat alles zuiver is, hoe zou hij dan nu reeds weer hier
zijn? Bij St. Michiel, ik hoop niet, dat wij met hem in aanraking
zullen komen; want altijd heeft hij ons ongeluk aangebrachl!"
„Och, zwijg toch, eeuwige babbelaar, wat raakt ons die
ezelman." „Veel, en weinig!" was het wederwoord. „Ik zou
zijne mand wel eens willen doorzoeken! Die satanskinderen
hebben steeds het vette der aarde," dit zeggende zwenkte hij
zijn paard en stond weldra voor den ouden Sijmen, dien hij als
een bekende van vroeger dagen groette. „Mijne wand" sprak
deze „houdt weinig meer in dan water en brood; maar wat
er in is, dat is gerust tot uwen dienst, edele ruiter; doch als
gij verzadigd zijt, ga dan henen en zeg, dat ik door mijue
kunst weet, dat uw Hopman den ruiter, zwarte Jaap, gekneveld heeft, zeg hem, dat hij hem moet ontbinden, wil hij zich
niet een groot ongeluk op den hals halen; ga, zeg hem did"
„Mensch, of wat gij ook zijt, hoe kunt gij weten, wat er in
onzen troep is voorgevallen?"
Wat onzen ruiter zoo wonderbaar toescheen, en hem aan de
macht der boozen deed denken, zal het ons niet doen, wij die
weten hoe boschrijk in die dagen de omtrek, van den Hardenbergh was en hoe gemakkelijk Sijmen in de onmiddellijke nabijheid der bende kon zijn, zonder opgemerkt te worden. Wilde
hij echter dat men hem zien zou, dan wist hij daartoe minder
begroeide plekken te vinden, en hoe nader men bij de plaats
der bestemming kwam, des te vuriger verlangde hij opgemerkt
te worden; te meer omdat het hem leed deed, den jongen dol-
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driftigen Jaap in banden te zien. Het kwelde hem te weten,
dat deze zoo den Hardenbergh zouden binnen rijden. Kon hij
zulks verhinderen zeker het zoude niet geschieden.
Driftig reed nu de ruiter den heer van 's Gravestorp ter zijde,
en terwijl hij het teeken des kruises maakte, sprak hij: „Heer
Hoofdman, die ezeldrijver daar ginds, of de satan zelf verzoekt u, zwarte Jaap te ontbinden, of ongeluk zal u achtervolgen!" Nauwlijks had de overste onzen Sijmen gezien of door
bijgeloovige vrees uit zijne mijmering opgewekt, deed hij de
banden losmaken, die Jaap aan den zadel bonden. Dit maakte
dezen niet buigzamer, maar wel overmoediger!
Daar lag het trotsche kasteel den Hardenberg voor hen, omringd met dubbele grachten en wallen met torens en met muren van meer dan vijf voet, zoodat het onneembaar scheen.
De Bisschip had er dan ook zijn geliefkoosd verblijf in dagen als het hem bange was. Op den schellen toon, die uit de
trompet drong, werden weldra de bruggen nedergelaten en
heer Hendrik van 's Gravestorp met de zijnen op de binnenplaats ontvangen. De ezeldrijver begaf zich naar eene burgerlijke herberg in Nijenstede, en toen hij langoor voorzien
had, mengde hij zich onder de menigte om hier of daar een
woord op te vangen, dat hij ter geruststelling zijne jonkvrouw
konde overbrengen. Maar, in plaats van iets gewaar te worden, werd hij met vragen als bestormd! „Zeg, brave poorter, wie is de edelman, die de ruiters aanvoert, die zoo even
bij den heer Bischip is toegelaten? Kom, zeg het ons. Gij
waart zo nabij den troep, dat gij hem wel kennen zult! En
toen hij nu den naam van „van 's Gravestorp", noemde,
balde zich menige vuist. „Ha, hij, de deelgenoot van Rudolf
in alle onheilen, ons dit voorjaar overkomen! Die vogel is in de
knip! Hadden wij nu den grooten valk ook maar. Ha, Nij ?11steders, wet uwe spiesen en messen tot wraak!"
In de bijeenkomst, die heer Hendrik met den Bisschop had,
werd de brief van heer Twickel gelezen, en bepaalde de kerkvoogd „goedgunstelicke" dat „Rudolf Sinen beminde Soene"
op een vrijgeleide van vij f tien dagen, ten kasteele „Hardenbergh mocht verschijnen, om in accoord van pais te treden,
met Sinen goetvrundelicken en wettigen heere, Heer Willebord
van Oldenburg, Bisschop tot Utrecht."
Toen dit bekend werd, ontstak men des avonds vreugdevu273

ren; voor hen, die niets kwaads vermoedden een reden tot
blijdschap, in 't vooruitzicht van langdurigen vrede; maar
voor anderen, die de Hardenbergers beter kenden tot een teeken dat het einde van het lied beginnen zou, zoodra Rudolf
maar verscheen! Tot deze laatsten behoorde ook Sijmen, en in
het midden der nachtelijke ure was hij reeds weder op weg,
om zijne jonkvrouwe op den Vriesenberg kondschap te doen
van zijn wedervaren.
En toen hij haar verhaalde hoe hij Jaap in boeien gezien had,
riep ze: „Sijmen, Sijmen, wij moeten voort! Ik moet ze redden! een ten minste, zoo niet beiden! die banden hebben dubbele vijandschap gezet! Ik moet den Vader diens zoon, den zoon.
zijnen Vader leeren kennen, alvorens het te laat is! Och, dat
ik in drift ook een vloek over den vader heb uitgesproken. Ws
dan mijn broeder niet de eerste oorzaak van onze verwijdering?
Mijn Hendrik, ik vergeef het u! Kon ik ook den vloek maar
wegnemen, ik zou het ook zoo gaarne doen; maar ik weet dat
een vloek na rijp beraad, trouw door de helsche macht wordt
nagekomen. En ik had mij rijp beraden, alvorens ik op den
avond van St. Machteld, mijne patronesse, den vloek uitsprak:
Ik lever Hendrik van 's Gravestorp over in de handen der
booze machten; ik vloek hem en ik wil dat hij op St. Simons
dag, toen hij bestond ons kind te v erdrinken ten eeuwigen
dage in die kolk zal worden geworpen, om op dezelfde wijze
als ons kind door een hand te worden gered, en dan in de
plaats der droefenisse wederom zoo lang gehouden te worden,
tot telken jare op St. Simon, om den vloek te ondergaan! 0,
Sijmen, die vloek beklijft, en wat mij dat nu pijnt en smarte
doet. Ik voel het, Hendrik is mij noch zoo dierbaar!"
Edele vrouwenharten! Zoo als 't hier is bij Machteld, zoo
is 't altijd, zoo is 't bij u alien! De vrouw kan noch lief hebben, al wordt zij verwaarloosd al wordt zij verstooten.
Haar liefde is sterker dan de dood!
Geen liefde komt Gods liefde nader
Noch is zoo groot!
Nauwlijks werd langoor tijd gegund zich aan de distelen en
doornen te goed te doen, of daar ving de reis naar den Hardenberg weder aan, nu in gezelschap van de Jonkvrouwe, en een
paar dagen voordat Rudolf er verscheen was zij daar aanwezig!
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De Bisschop, die wel zeker was, dat Rudolf zich thans in alles zoude laten vinden, liet toebereidselen maken, om de „samenkomste" van hem en den laatsten heer van Drenthe ook
voor het yolk onvergetelijk te doen zijn. Daarom zouden er
vele spelen in het dorp gespeeld worden. Ook eene goochelares had zich aangediend, die het landvolk door hare toeren
wilde vermaken en doen beven, en die tevens uit de handers
de toekomst wilde lezen, voor een iegelijk, die ze verkoos te
weten. Er zou feest zijn op het kasteel Hardenberg en in het
vlek Nijenstede, en op dat feest, trad de jonkvrouwe geheel in
het zwart gekleed en onherkenbaar op. De eerste dag liep voor
alien naar wensch af, hij was meerendeels aan het yolk gewijd, en menig boerenmeisje had bevend hare hand in die der
waarzegster gelegd, om ze juichend weder terug te trekken want
haar was een Salviteur toegezegd, en menig boerenkinkel, grinnikte het uit van blij dschap; want hem was eene erfdochter
beloofd. Op den tweeden dag zouden enige ruiters een tournooi houden, door de Nijensteders noch nooit gezien. Er zouden
op deze nieuwigheid eenige lansen worden gebroken. Daar
werd spoedig een effen veld gevonden en de koorde gespannen.
Het lot wees vijf ruiters aan die des Bisschops zouden zijn,
en vijf die de rol van Drenthenaars moesten op zich nemen;
en daar men van het meest benoodigde niet voorzien was, zou
het onderscheid zich alleen bepalen tot de kleur van den yeder, die op den helm wapperde. Des Bisschops kleur was
groen die van Drenthe zwart. Ook was het noch niet hetzelfde aan welke zijde der koord men post vatte, dat meest
het lot beslissen. Toen dit geschied was, bepaalde de markmeester de plaatsen rondom het tournooi, die door de toeschouwers bezet konden worden. Aan de dames kwam de eerste banken toe, en iets meer verheven achter deze vonden de burgers
de hunne.
Toen dit alles geregeld was, kwamen de kampioenen de
strijdplaats binnenrij den; groetten courtooizelick de aanwezige
vrouwen, en vertoonden behendige wendingen met hunne
paarden, om zoo hunne rijkunst te vertoonen; of zij klapten
met hunne ijzeren sporen, om zoodoende hunnen strijdlust te
kennen te geven.
Nadat de partijen geteld waren, las de marktmeester de
artikelen af, waarnaar heeren Ridders zich hadden te gedra275

gen, en toen dit was geschied, gaf de trompet het teeken tot
den eersten aanval. Nauwelijks was het sein gegeven of de ruiters draafden tot aan de koord, zoodat de koppen der paarden elkander raakten. Zoo staande, groetten zij elkander beleefd, en bevalen hunne glorie, elk aan zijn beschermheilige.
Nu ging men op de maat der trompet wederom achterwaarts,
steeds stapvoets, tot aan het einde van het perk.
Daar deed opeens het instrument een schellen doorsnijdenden toon hooren! De paarden snoven in de lucht de ruiters zetten zich voor goed vast in den zadel, en in galop ging
het met gevelden lans op de reep los! Reeds raakten sommigen elkander en eenige speeren braken, wier dragers, helaas, buiten gevecht moesten gesteld worden, tot tijd en wij le
de bijl of het slagzwaard noodig scheen, dat alleen dan plaats
had, als het petal ridders dat van weerszijden den strijd niet
opgaf, te groot bleef, om het einde te voorzien, Dan werden
de lansen weggeworpen, en streed men te voet met strijdbijl of
slagzwaard. Hier was dit niet noodig! Weldra waren de vechtenden tot op twee verminderd, en ook spoedig lag de laatste
van Drenthe's knapen, overwonnen in het stof !
De Bisschop had gezegepraald noch niet! De trompet blies,
en de markmeester deed kond dat noch twee kampioenen, om
den prijs vechten zouden. Men zegt, dat de een was heer Hendrik van 's Gravestorp en de andere de Bisschop zelf ! Bij 't
aanschodwen van zoo menig dapperen behendigen stoot, had hij
het leven van vroeger opnieuw in zich voelen ontwaken. Hij
had in zijne jeugd ook zoo menige lans gebroken, .dat hij nu
den lust niet konde bedwingen, er onbekend nogmaals de proof
van te nemen, stil begaf hij zich daarom uit zijn vertrek en
deed de boodschap aan heer Hendrik, dat een vreemd ridder
met onbevlekt blazoen, met een van zijns gelijken gaarne eerie
kans wagen wilde, waartoe Hendrik dadelijk zich zelven aanmeldde. Nu zag men eerst welk een kunst er stak in het
edele tournooi wat al wendingen met de paarden! wat al
sprongen voor- en achterwaarts over de koord! wat al afpareeren der stooten! wat al middelen om zijne partij noodeloos
te vermoeien en dat duurde uren, totdat het den Bisschop door
een behendig aangebrachten stoot gelukte Hendrik uit den zadel te lichten en in het zand te doen buitelen! Ten tweeden male had de Bisschop overwonnen. Zwarte Jaap had in de nabij276

heid het gevecht aanschouwd, en toen hij zijn hopman zag
vallen, die door dien val eenigermate bedwelmd was, deed hij,
als haastte hij zich, om hem ter hulp te komen en hem den
helm te openen, hem meteen uit het tournooi slepende. Maar
toen hij hem buiten de koorde had, toog satan in zijn binnenste. Hij greep zijn dolk, en terwijl hij hem dien met een duivelen
lach voorhield, sprak hij: „Hendrik, Liefste Hopman, voor de
banden, die ik door u gedragen heb, zal dit staal kennis met
uw hart maken; sterf ellendeling!" maar juist toen hij toe wilde stooten, werd zijne arm door eene vrouwenhand omgrepen, die daarbij uitgilde: „Om Gods wil, Gerhard, dood uw vader niet! Hij is uw vader!" Roerloos stond hij daar; het staal
ontzonk zijne hand de vrouw was verdwenen. Hij had echter
de waarzegster van den Vriesenberg herkend!
Dāār ijlde hij henen als een gejaagd hert. Het angstzweet
parelde op zijn gelaat, tot hij in eene hut ter neder zeeg, en
de grootste wartaal sprak, die de bewoners met vrees voor den
vreemden soldaat vervulde. Toen hij tegen den avond eenigermate hersteld was, begaf hij zich naar 's Bisschops huis, in
de hoop daar ziin vader te zullen vinden; maar hij vernam dat
deze in den Raad mede aanzat.
Rudolf van Coeverden was gekomen! Wat er in dien Raad
voorviel, werd den volgenden morgen den volke bekend qemaakt. Openlijk zoude Rudolf hulde doen aan den heer Bisschop en hem het bestuur over Drenthe opdragen tegen uitbetalinq van een postulaat-stuiver, terwijl de schulden van Rudolf door den Bisschop als waren zij de zijne, zouden worden
overgenomen en betaald. Heer Hendrik was in naam van
Gelre's Graaf borg voor de richtige nakoming van deze overeenkomst!
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EEN VERLOREN ZOON
Ben ik goed ingelicht, dan schreef men Ao. 1798. Op 'n heerlijken Aprilmorgen van dat jaar, zaten drie buurvrouwen echte liefhebsters van koffie, in de woonkamer van wever Gerrits,
om eene ronde tafel, voorzien van koffiekan en kopjes; 't potje
vol kandijstukjes ontbrak niet. De ijverige huismoeders koelden door blazen het zwarte vocht, om het te spoediger te kunnen slikken!
Men denke nu niet dat vrouw Gerrits jarig was, neen, 't
was hare beurt, om de vriendinnen te ontvangen. Iederen
voormiddag dien de lieve God gaf zat dit klaverblaadje bijeen
drinkende en babbelende en de huishouding verwaarloozende. Maar aan dit laatste stoorden zij zich weinig. Zij
waren aan dit kransjehouden zoo gewoon, dat geen macht er
haar van kon vrijmaken.
Ook meenden, ten minste twee er van, dat die kleine uitspanning haar met deugd en eere toekwam.
Ze hadden immers dien morgen de keuken reeds aangeveegd.
het ontbijt gereed gemaakt, de kinderen gekleed, en de aardappelen geschild! Mochten zij na zooveel werk zich niet eens
een weinig verzetten en een buurpraatje houden? Als de aardappelen ten twaalf ure werden over gehangen, kon men nog
bij tijds klaar komen, en werd het wat later, welnu, dan moest
manlief maar een half inplaats van een heel uur schoften!
Dit won ook nog een pijp tabak uit.
Zie, 't waren vrouwtjes om me ē door de wereld te komen,
dat zou op tijd blijken.
Van de drie, was echter vrouw Gerrits de beste. Hadden de
anderen 't gewild, zij zoude ze gaarne elken morgen te haren
huisje gezien hebben, dan immers kon zij het huiswerk onder
't drinken en 't babbelen met ēēn afdoen. Daarvan wilden de
beide anderen niets weten. „Elk om de beurt" zeiden zij! Nu
zoo in ēēns met de vriendinnen te breken, daartoe ontbrak
vrouw G. de zedelijke moed.
;
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Reeds meer dan eens had vrouw Gerrits meenen te bemerken dat haar anders zoo vriendelijke echtgenoot, niet vriendelijk keek als de middagtafel zich deed wachten. Zij had daarom 't stellige besluit genomen met de beide anderen te breken, edoch, dan moest er jets voorvallen, dat daar aanleiding
toe geven kon, en dit gebeurde juist hedenmorgen op dien
schoonen dag in de maand April Ao. 1798.
„Kaat! wil ik u eens iets nieuws vertellen?" zei vrouw
Prins tegen Kaat Grijp. „Weet ge al, dat Jan de Weyer zal
trouwen?"
„Wel, heb ik van mijn leven, Jan trouwen? die saaie Klaas.
die men wel met een meisje in de nek mag gooien, zal hij er erg
in krijgen neen, daarvan geloof ik niets, die stijve stokvisch
heeft immers nog nooit kermis gehouden? Hij heeft immers ook
dadelijk na den dood zijner moeder, Jansje uit het armhuis
bij zich genomen, en nu trouwen? neen allemaal praatjes van
de lui".
„Nu, zegt d' andere, het verwondert mij ook. Hij is zoo jong
niet meer, en nog al aan de dubbeltjes gehech.t; daarom dacht
ik dat hij juist Jans uit het armhuis genomen had. omdat die
goedkoop te houden was. Deze zal hem dan toch zoo duur niet
te staan komen als eene vrouw met den nasleep van die".
„En raad nu eens wie de gelukkige is, waarop zijne keus
is gevallen: Dientje Daats".
„Wat D;entje? die lang bij Dr. C. gediend heeft, en nu als
naaister 't brood verdient? Ja, dat verwondert mij nu juist
wel niet; want Dientje is ook al een van die stillen in den lande.
Welk verschil echter in jaren; 't is waarlijk haast een oud wijf,
en Jan behoeft niet te vrezen voor een dozijn afstammelingen".
„Kijk!" zeide Kaat, ,.zoo zijn die stillen. Zoolang ze geen aanzoek krij g en, zien ze op alle jonge vrijers en vrijsters als of ze
azijn te verkoopen hebben, en nauwelijks doet er zich een voor
haar zelven op, of dadelijk zijn ze geneigd tot huwen. Komt
er echter geen, dan is schelden en razen op het huwelijk voor
hen dagelijks werk, of ze zegenen het lot dat haar bevrijd heeft
van alle die knellende banden. Nu, die twee waarvan gij spreekt
zijn aan elkander gewaagd. Jan, met zijn gnieperigen aard en
Dientje met haar zuchtend hartje en het naar boven geslagen oog".
Thans kon vrouw Gerrits haar verontwaardiging niet langer
279

bedwingen. „Hoor", zeide zij, „gij moogt van Jan en Dientje
zeggen wat gij wilt, ik vind het juist een paar dat past. Jan is
een flinke oppassende jongen, die wel vooruit zal komen. Wat
gij lastert van zijne gierigheid, dat weet ik beter: vraag dat
eens aan den collectant met de wekelijksche bus! Dat hij den
bedelende armen afwijst, daarin heeft hij gelijk. Deden wij 't allen, hoe menige aalmoes, die thans 's avonds brooddronken
verbrast wordt, zou in de bus veel beter teregt komen. Jan
geeft tegen een groot burger aan en wat hij aan huiszittende
armen doet, dat weten alleen de Lieve God en hij. Wat Dientje betreft, die mag ook genoemd worden. Geloof me, ge zult
zien dat die twee elkander gelukkig maken. Zie, Jan neemt
Dientje uit pure liefde. Gij denkt: uit bijoogmerken. Och, malligheid. Hij had reeds een goed oog op 't wicht toen ze bij
den dokter diende. Om echter te trouwen zoolang moeder leefde, dat had hij zich voorgenomen niet te doen. Hij had daarvan
de droevige gevolgen in vele huisgezinnen gezien. Of de oude
moeder of de jonge vrouw lijden er onder. De oude moeder,
die altijd het bestuur in handen heeft gehad, geeft het ongaarne
over, en zij, die vrouw geworden is, wil ook gaarne al de daaraan verbonden rechten genieten; zoo is het hier op het platte
land. Gij weet even goed als ik, hoevele jonge lieden die bij de
ouders ingetrouwd wonen, na een korter of langer twistend bijeenzijn, in onmin ouders en ouderlijke woning verlieten, om
nooit weder op vriendschappelijken voet te komen. Jan weet
wel, dat, waar vrouwenrokken elkander raken het niet deugt,
en voor ongenoegen wilde hij zijne moeder vrijwaren, daarvoor had hij ze te veel lief. Had hij andere denkbeelden gekoesterd, reeds lang zou hij Dientje gevraagd hebben. Nu, door
het overlijden der moeder geheel vrij, nu wachtte hij ook slecht
tot de rouwtijd verstreken was, en begaf zich toen tot haar om
haar te vragen, en het doet mij genoegen dat hij geslaagd is".
Zoo sprak vrouw Gerrits en de beide anderen zagen wel
een weinig stuursch, doch goede redenen tegen de zaak inbrengen konden zij niet. Vrouw Prins kon evenwel niet nalaten te zeggen: „nu, als ze eenmaal zooveel zout met elkander
gegeten hebben als ik met mijn man, dan hoop ik ze eens
weer te ontmoeten".
„Hoor, vrouw Gerrits, al die stillen, allen die zoo in zich
zelven gekeerd zijn, ik mag ze niet".
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„Ligt mogelijk”, was 't antwoord, „maar ik profeteer dat als
gij het jonge paar na een tiental jaren moogt terug zien, zij wel
zooveel zijn vooruitgekomen als gij, vrouw Prins, neem niet
kwalijk dat ik het zeg, zijt achteruitgegaan. 1k heb geen vrees
dat die twee door eigen schuld van een koe op een geit zullen neerkomen".
„Dank voor je compliment, vrouw Gerrits", zeide vrouw
Prins, „ik weet wat gij bedoelt, maar dan moet ge ook zoo
als wij misgewas op 't veld en ziekten onder de kinderen hebben, en als dan de knorrepotterij van Prins er bij komt, dan
maar laat ik er het zwijgen toe doen; gij wilt nu eenmaal Dientje in uwe bescherming nemen".
„Dat niet buurvrouw", hernam vrouw Gerrits, „maar nu ge
mij toch aan het spreken gebracht hebt, ge weet ik ben
rechtuit, en zeg steeds waar het op staat, al zeg ik u dat veel,
wat gij daar opnoemde is eigen schuld. Zie, 't misgewas
op uw land, waarover ge klaagt en dat u veel meer overkomt, dan een ander, ligt het niet daaraan, dat gij uw veld
niet goed behandelt? Lieve mensch! hoe kan het anders, als de
aardappelen op tijd niet genoegzaam gerooit, de grond niet
goed fijn en los, en vervolgens goed van onkruid gezuiverd
wordt? Hoe wilt gij eene goede hoeveelheid aardappelen uit
den grond verwachten, als gij ze zoo te hooi en te gras even
doorkruipt! Behandel uw land zoo 't behoort, en het zal vrucht
voortbrengen even goed als dat van anderen.
„En dan de ziekte onder uwe kinderen maar vrouw Prins,
de hand eens op het hart, zorgt gij bij uwe kleine wel voor
degelijke reinheid? Worden zij op tijd gewasschen, van schoon
linnen voorzien; zeg, of gaat dat ook soms zoo als 't gaat?
Als ik ze zie, zou ik niet zeggen dat het kinderen waren van
een eerzamen linnenwever, die toch nog zoo arm niet is, of
zijne kinderen kunnen wel proper voor den dag komen! Ik
wil met dit alles maar zeggen dat vele vrouwen in hare huishouding te kort komen, ook wij, want bij mij en bij Kaat is
het in alles evenmin pluis, als bij u! zelfs op dit uur past het
ons beter, dat we in huis of op het land waren, veel beter dan
hier te zitten slurpen, en hurken bij den haard. Gister ben ik
met mijn man naar het veld geweest, en heb onze akkers gezien. Het mijne liet ook wel te wenschen over, maar ik sloeg
toch de handen ineen, toen ik zag hoe uwe aardappelen in het
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onkruid stonden. Ofschoon wij later gepoot hebben we zijn u wel
veertien dagen voor. Ik ontbreek aan ons krans j e ook niet, omdat we dat nu eens zoo begonnen zijn, maar daarom sta ik ook
om vier uur op, en begeef mij naar den esch. Maar dit wordt
mij toch op den duur te lastig en daarom sla ik nogmaals voor
ons kransje tot eenmaal in de week te bepalen, of wel, geheel af te schaffen. Geloof mij, wij zullen er ons goed bij bevinden, en onze mannen huisselijker maken, en niet tot knorrepotten. Toe, laat ons vriendinnen blijven, en in plaats van te babbelen en koffie lurken, terwiji onze mannen in het zweet huns
aansschijns het brood verdienen, laat ons in huis en hof doen,
wat onze hand vindt om te doen"
Vrouw Prins zette wat 'n hooge borst. Buurvrouw sprak ze:
„Uw voorstel hoeft bij mij niet eens in overweging genomen te
worden. Ik verklaar u, dat ik hier voor 't laatst dit kop j e
drink. 't Lust mij niet, mij door u de les te laten lezen. Mijne
zaken gaan mij aan niet u! Ik zal zorgen dat ge niet verder
in de gelegenheid gesteld wordt, u met mij bezig te houden.
Dag-zaam!"
Toen zij vertrokken was stapte Kaat ook spoedig op, en de
breuk onder de vriendinnen was daar.
Vrouw Gerrits zat in diep gepeins, misschien was ze te verre gegaan, maar ze was nu eenmaal zoo, en had een ingeschapen afkeer van lasteren en kwaadspreken en omdat zij de jonge
lieden Dientje en Jan, van nabij kende als braaf en ijverig,
kon ze het niet dulden, dat die zoo doorgehaald werden.
Dat de zoogenaamde vriendinnen voor goed afscheid genomen
hadden, deed haar echter geen wee. Reeds lang was ze met
tegenzin deelgenoot geweest van nutteloos doorgebrachte uren,
en meende, dat ze ook aan haar man bemerken kon, dat het
hem hoe langs zoo meer begon te vervelen. Hij sprak er wel
niet over maar zo nu en dan ontglipte hem onwillekeurig een
zucht, en die zucht deed pijn aan het hart zijner brave vrouw.
Neen ze zou nu voor goed met de beide vrouwen breken.
Dat voornemen werd nog versterkt toen Gerrits, uit de weefkamer kwam; haar hand greep en sprak: „dank vrouw, ik wist
wel dat mijn wijf te ferm is, om altiid in de dwaling te blijven.
Daarom maakte ik ook geene aanmerkingen op uwe koffieuurtjes. Ik zeide: „het komt met haar van zelve terecht, ze komt
wel tot inkeer. Ze is te doordrongen van de plichten eener
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vrouw dan dat de op den duur den boel zou verwaarloozen.
Bovendien heeft ze niet dagelijks de voorbeelden voor oogen,
hoe de slons van een vrouw een vloek is voor de huishouding?
„Hoe hebben we toch Prins en den man van Kaat, in beter
stand gekend. Hadden ze niet elk 'n schoon koebeestje op stal,
en melk en boter in overvloed en mest voor de landerijen en
zie 't is op 'n geit gedaald. Waren hunne huisjes niet schuldenvrij en moeten ze nu reeds geen interest betalen van opgenomen gelden? en 't zal nog erger worden, let maar op. De mannen volgen het voorbeeld der vrouwen, gaan de laatste koffie lurken, de eersten bezoeken de kroeg, krijgen lust in drank
en spel, en al doen zij dat nu nog alleen 's avonds, na afgeloopen werk, en al drinken ze nog met mate, 't zijn dingetjes
waarop men bij den dag verlekkert, en waarvan men gedurig
meer genieten moet. Waren de vrouwen huiselijker geweest,
de mannen waren niet uithuizig geworden, let op het einde".
Zoo had baas Gerrits in lang niet gesproken en het werd de
goede vrouw, o zoo goed om het hart. Het bevestigde haar in
hare goede voornemens, en 't zonnetje dat reeds was begonnen
achter een wolkgordijn te schuilen, kwam terug in de woning.
zicu aan het opmaken der rekening van een afgeweven stuk linherbloeien, terwijl bij de twee andere vrouwen alles den kreeftengang ging.
Hoe langs zoo meer zag men er de reeds zinkende vooruitgang
Niet lang na dit gesprek waren Gerrit en zijne vrouw benen toen er twee fraai opgedommedijde jongelingen binnen traden. Aan het vele klatergoud en de bonte strikken die vooral hoed en borst versierden herkende men de bruiloftsnoodigers, en Dientje en Jan lieten Gerrits en de vrouw tegen aanstaanden Vrijdag ten feeste noodigen, daar ze den Zondag daaropvolgende het burgerlijk huw'lijk, volgens oud vaderlijk gebruik wilden laten inzegenen.
't Was dus waarheid geweest, wat vrouw Prins gezegd had.
Dientje en Jan werden 'n paar en wel een zeer gelukkig paar,
in wier gezelschap wij ons thans eens willen ophouden. 't Is
twaalf en een half jaar geleden dat zij gehuwd zijn, en we tre
den de straat in waarin ze wonen en die uitsluitend door linnenwevers bewoond wordt.
De woning van Jan onderscheidt zich door netheid van de andere. Alle huizen zijn anders van 't zelfde model, als waren zij
,
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door ēēn architect gebouwd. Bijna alien even groot. In 't midden, aan de straat de groote deur, waardoor men met een voer
hooi op den deel kan rijden. Aan de eene zijde van die deur
eene kamer, meestal bewoond door den oudsten knecht van den
wever, aan de andere zijde een enkel vierkant raam, waaruit
de mest naar buiten geworpen wordt, als de stal daarachter,
dien niet meer bergen kan, want achter dat raam staat het
rund, achter dat rund is de bergplaats voor hout en turf en
de noodige landbouwgereedschappen. Aan de andere zijde van
de woonkamer begint de weefkamer, die drie, vier of vijf weefgetouwen bevatten kan en achter de deel heeft men de keuken
die moeder de vrouw dagelijks bewoont, en waar gegeten en
gedronken en ook geslapen wordt.
Dat de woning, waarin ik u binnenleid, door nette menschen
bewoond wordt, valt dadelijk in 't oog, zie maar eens daar op
den deel. Geen stroohalmp j e ligt er voor uw voet en wat is
het hooi voor den stal zindelijk aangeveegd, de beide koeien liggen op droog stroo en glimmen in het haar, alsof ze pas
een bad hadden genomen. Zelfs de voederbakken blinken u tegen, zoo zorgt de man voor deel en voor vee.
En wat Dientje voor de keuken is? overtuig u daar zelve van,
door ze binnen te treden! Hoe zijn de roode en blauwe
estiken geboend, en hoe netjes met wit zand bestrooid.
Hoe helder is de muur gewit en de tafel afgenomen en dan daar
die zoogenaamde glazenkast, waar ieder oud hollandsch platlandbewoner zoo trotsch op is, vol porselein, koper, tin en
aardewerk alles schittert als het zonnetje door de glazen er
soms een straaltje op werpt, neen, ik zou haast zeggen, het
blinkt in den donker nog!
En onder die glazenkast, op die Zondagsche tafel, die groote
Staten-Bijbel, met zijne blinkende koperen sloten en hoekstukken, alles, alles getuigt voor de vrouw des huizes.
Geen wonder, zie haar zelve, zindelijk gekleed, als ze daar
zit voor haar dochtertje met breiwerk bezig.
Haar echt is met twee kinderen gezegend, een jongen die
even als Vader, Jan heet en een meisje dat naar moeder genaamd, en dus Dientje heet. Jan is elf. Dientje acht jaar. 't Is
een lust als men moeder met de kinderen bezig ziet, vooral
om de bijbelprentjes, die op de tegeltjes langs den haard zijn
afgebeeld, te verklaren. Het kleine Dientje is daarbij geheel
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oor, en doet moeder soms vragen die ze niet beantwoorden
kan. Jan doet ook wel vragen, maar 't is uit ondeugd. Hij
dwaalt met zijne gedachten veel meer af, dan dat hij luistert
naar moeder en zou liever op straat zijn, dan op die leelijke
steenen te turen, hij verveelt zich! Hij is beter te huis onder de wilde en woeste straatjongens, en dat, tot innige smart
van moeder, die hem meer dan eens met gescheurde kleederen en bebloed hoofd in huis moest halen, en dan nog wel met
geweld; want Jars was een stout en hoofdig kind, geheel het
tegenovergestelde zijner veel zachtere zuster in 66n woord
hij was een huisplaag voor zijne brave ouders! Op school maakte hij het niet beter. De meester kon hem nooit goedkeuringsteekens geven wegens zijn gedrag, wel wat de vorderingen in
lezen en schrijven betroffen, daarin was hij vele makkers verre
vooruit. Geen gebed der Ouders steeg ten hemel of moeder
ten minste herdacht hem in 't bizonder daarin. Hoe dikwijls
heeft zij smeekend den Heer gevraagd, hem toch een ander
hart te schenken, edoch, het gebed scheen vruchteloos! Hoe
ouder hij werd hoe onhandelbaarder. Ware zijn vader in 't leven gebleven misschien zou alles niet zoo erg zijn geworden,
als wij later hooren zullen, maar het lieve zonnetje, dat nu al
jaren in die woning geschenen had, begon ten ondergang te
neigen. Jan, de vader had geen sterk gestel. In dien tijd heerschte in onze gemeente de ziekte die toen bekend was onder
den naam van: „rooden loop" en waarvan weinigen weer
herstelden, vooral zij die zwak van gestel waren werden hare
slachtoffers. Onze baas Jan was een der eersten en thans zien
wij in de eens zo gelukkige woning, eene schreiende weduwe
en twee kinderen er in!
De brave man, had gevoeld dat zijn gestel niet was opgewassen tegen de kracht der ziekte, waaronder hij leedt. Hij
voelde dat hij sterven zou, en daarom liet hij zijne vrouw niet
in een verkeerden waan, ofschoon de doctor nog hoop gaf. Bij
zijnen Hemelschen Vader had hij in zijn Verlosser vrede gevonden, en toen hem eens eenige verligting van pijn gegeven
zijne sponde verliet, over de dingen dezer aarde. Met het oog
werd, onderhield hij zich met zijn Dientje, die geen oogenblik
op de kinderen en vooral om Jan, dacht hem dat het goed zou
zijn als Dientje weer hertrouwde, mits met iemand die de weverij verstond, daarbij van een braaf gedrag, en geschikt was
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om kinderen te leiden, vooral zoo eenen als zijn Jan . De tranen die bij deze gelegenheid door Dientje gestort werden —
het roerende tooneel te _beschrijven, dat mag en kan ik niet.
De belofte moest door haar aan den stervende gedaan worden,
maar meteen steeg haar gebed om zijn behoud ten hemel. Zooals we reeds weten, de Hemel had het in zijne ondoorgrondelijke wijsheid anders besloten.
„Hoe 't Dientje maken zal? sprak vrouw Prins op haar koffiekrans j e tot Kaat. Ik wed dat vrouw Gerrits er raad en daad
is! Wie weet of zij nu ook niet tegen Dientje zegt dat de koebeestjes dra in geiten veranderen zullen. Dat dat mensch mij
dit woord toen voor de beenen wierp, kan ik nooit vergeten.
„Wat ging haar mijn toestand aan? maar zoo zijn die beschikallen in andermans zaken!" Had ik gezegd: „Och vrouw
Gerrits, help m' een weinig, dat wij er weder boven op komen, dan zoudt ge haar eens gezien hebben! --- elken dag was
ze m' over den vloer geweest, dan mij dit, dan dat bevelende
en zelfs in mijn armstoel den boel goed rondzien en.... mijne
koffie drinkende; maar ik had dat mensch in de gaten hoor!
ik groette haar voor goed en heb er nog geen berouw van!"
„Wat zal zij alles bij Dientje beredderen, zegt Kaat. Reeds
op den dag van 't begraven had zij het hoogste woord! Dientje zeide niets maar zij wel zoo veel te meer en o zoo
troostend zoo zalvend!! Kon zij nu den kwaden jongen ook
maar goed maken! Die zal moeder handen vol werk geven.
Vader kon er reeds zo goed als niets aan doen, en wat zal
nu die femelkous er van maken? Geen dag gaat er om, of men
hoort van de streken van dien knaap. Gister heeft hij bij Martens nog twee ruiten ingeworpen, en toen deze kwam om hem
hierover ter deeg te onderhouden, riep hij vluchtende: „Morgen,
oude! zal ik wel eens op u mikken!"
„Ja, zegt vrouw Prins, mij is voor waarheid verhaald dat
Jan op 't sterfbed, alleen om dien kwaden jongen, Dientje geraden heeft, te hertrouwen. De man vreesde teregt dat moeder
't niet met dien knaap zou kunnen bouwen! en dat er eene degelijke manshand, al was die ook van een stiefvader, aan te
pas moest komen, zou die stugge geest nog gebogen worden!"
Zoo babbelden beiden eenigen tijd rustig voort, lieten te huis
de aardappelen aanbranden en brachten daardoor op nieuw
twist en tweedracht in de woningen. In plaats van naar het
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weefgetouw, liep d' echtvriend van Kaat naar de kroeg en
Prins ging zonder groete wel in de weefkamer, maar zette zich
tot eene middagdutje.
't Ging met beide huisgezinnen hollend achteruit, en 't was
nog geen vijf jaar, na dien morgen bij vrouw G. of hare voorzegging was vervuld. Bij Prins werd alles om schuld verkocht
en hij daglooner, weever, terwijl zijne vrouw met wasschen bij
anderen 't sober stuk brood hielp verdienen. De man van
Kaat stierf onverwachts, onmatige levenswijzen had zijn gestel
Qndermijnd, en Kaat moest de toevlucht tot het armhuis nemen.
Twee jaar was Dientje nu reeds weduwe. De zaken in de
weefkamer werden er niet beter op! De knechten hadden geen
hoofd dat zij behoefden te ontzien. De klanten klaagden over
slecht goed en Jan werd met den dag onhandelbaarder! Och,
wat zuchten en tranen kostte hij zijne moeder. Wat al gebeden
werden er voor den innig geliefden zoon ten Hemel gezonden,
die tot heden niet zouden verhoord worden, zoo het scheen!
Dientje zag in dat het anders moest zijn, wi ļde zij niet geheel en
al t' onder gaan.
Reeds meer dan eens had 'n jeugdig wever uit het naburige
E. zich aan hare woning vervoegd, altijd met eene gezochte
boodschap. Dientje doorzag spoedig zijn doel. Zij liet onderdehand naar het gedrag van dien jongman vragen, dat gunstig
voor hem uitviel, en toen hij eindelijk met zijn voorstel tot
haar kwam, wees zij hem niet af, maar verzocht 'n veertien
dagen tijd, om zoo iets belangrijks eerst rijpelijk te overdenken! Dat zij in die dagen veel malen den raad inwon van hare
moederlijke vriendin, vrouw Gerrits, behoeft niet verhaald, -en die raad was, den jongman te trouwen!
Men had Jan moeten zien, toen moeder hem meldde dat hij
een „nieuwen Vader" zoude krijgen!! Hij balde de vuisten!
„Die vreemde kerel!" en ik zou daar Vader tegen zeggen? dat
nooit, veel liever was ik dood!! enz. enz. Moeder hoopte nog
dat alles zich wel ten beste zoude schikken, als haar aanstaande en Jan elkander van naderbij leerden kennen. Maar daar
stond bij Jan niets van in, hoor! Hij ontweek den „nieuwen
Vader" en als hij hem noemen moest, noemde hij hem altijd
bij zijnen naam Bartus. Toen Bartus zag dat hij met den knaap
op zachte wijze niets winnen kon, begon hij met dreigingen;
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nu was de klove tusschen hem en Jan voor goed gevestigd! —
De Vader was ijverig en wilde dat Jan steeds genoegzamen voorraad zoude hebben voor de weefspoel, en Jan wilde
voor Bartus niet achter „de tril". Wat hij verluierde trachtte
de moeder in te halen door zelve bij haar huiswerk het werk
van haar zoon ook nog te verrichten. Dit zag haar man en
deed hem denken dat moeder het met haar zoon op hem gemunt had; hem tegen wilde werken. Het zette wrok in het
hart van den stiefvader; wrok op de moeder, wrok op den
zoon!! Hij overlaadde beide soms in opwelling van drift
met de gemeenste scheldwoorden, verweet de moeder dat zij
partij trok voor den luien ondeugenden straatjongen, die niet te
goed was, om door de politie opgesloten te worden. Wat het
moederharte daar al niet onder leed! Jan was toch haar kind,
de zoon van haar Jan, die altijd zoo goed voor haar en de
kinderen geweest was. Als zij haar vorig huiselijke leven vergeleek bij dat van thans, welk een verschil! Oud was zij geworden in den nog betrekkelijk korten tijd van het tweede huwelijk. Waarlijk Vondel heeft wel gelijk als hij daar zingt:
Als van twee gepaarde schelpen,
't Eene breekt of wel verliest
Niemand zal dit kunnen helpen,
Hoe men zoekt en hoe men kiest.
't Was met Dientje niet anders, de schelp paste niet. Ging
haar leven in het eerste huwelijk over roozen, nu trad ze op
doornen. Zij leedt, maar leed in stilte. Zo dikwijls zij hem
zag onderhield zij den zoon en bad hem zich toch te veranderen,
't hielp niets, hij wilde en kon zich niet buigen voor den vreemden man! „Moeder," sprak hij eens, „ik weet dat ik een slechte
jongen ben, voor u zoude ik nog wel goed willen worden, maar
zoolang die vreemde kerel hier in huis den baas speelt, komt
er van mij niets terecht. 't Was beter dat ik de wijde wereld
in ging, maar om u blijf ik, want ook u mag hij niet, en als ik de
plaat poetste en hij vrij of had, wie weet, wat gebeurde.
Buurman zei onlangs dat hij u alleen om uwe bezittingen genomen had, maar zie; hij zal voor geen enkele duit van vaders
goed hebben, of ik bezondig mij aan hem". En dan, als hij
zoo sprak, dan dacht moeder met angste aan de toekomst.
Hoe donker was het vooruitzicht!
Op een morgen, na zekeren avond dat er weder hevige woor288
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den, zelfs daden tusschen haar man en Jan waren voorgevallen, ging moeder naar Jans slaapsteē, om hem te wekken.
Het bed was ledig en Jan was er niet. Op tafel lag een briefje,
met haast geschreven. „Moeder", stond er, „moeder, ik kan
het hier niet langer houden, ik moet van hem af, ik kan met dien
man niet langer onder een dak leven. Blijf ik, dan bega ik
nog een ongeluk aan hem. Hebt gij wel gehoord dat he gister avond op vader schold? Dat hij mij sloeg kon ik verdragen,
maar dat hij Vaders eer aanrandde, dat niet! daarom stiet
ik hem dat hij neerviel, o had ik een mes gehad. Goddank,
neen!
„Ik ga naar Meppel. Ik zal wel bij een wever teregt komen,
of waar dan ook; laat mij niet terug halen, want ik wil niet
terug, veel liever verdoe ik mij !"
Wie beschrijft nu den toestand van Dientje! De geheele buurt
kwam toeloopen. Er was niemand, die geen medelijden had
met de arme verlatene. Vrouw Gerrits kwam ook en had het
gelukt haar eenigermate tot bedaren te brengen. Zij bleef, toen
de anderen vertrokken, en was er thans op uit om tusschen
man en vrouw ene betere verstandhouding te brengen, hoopende hierin te slagen, nu het groote struikelblok zich vrijwillig
verwijderd had. Op den duur werd de toestand ook bevredigender. Veel droeg daarbij toe toen Dientje haar echtgenoot een
zoon schonk! Dit kind scheen op het gemoed van den Vader
grooten invloed te hebben. Hij werd voorkomender, zelfs tegen zijn voordochter Dientje, en toen deze zag hoe lief deze
voor zijn Willem, voor haar kleine broerl je was, kon ze een
potje bij hem breken. Hij ging nooit met linnen naar de stad
of hij bracht kleine Dientje iets mede; nu een mooi doekje,
dan een goud speldje, dan een ringetje altijd iets!
Waren nu de berichten omtrent Jan uit Meppel maar gunstig geweest, Dientje zou nog betrekkelijk gelukkige dagen beleefd hebben, maar die Jan, die Jan....!
Op ruim veertienjarigen leeftijd was hij gevlucht, en of zijne
jonge jaren of zijn min gunstig uiterlijk er schuld aan hadden, wie zal 't zeggen, maar hij kon bij geen wever teregt, en
moest zich tegen een karig loon als loopjongen op eene looirij
verhuren. Hij was er echter blijde mede, want de honger stond
voor de deur.
Op die looierij was Jan misplaatst. Men weet dat op zulke
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werkplaatsen geen bloemengeuren en reukorganen prikkelen
of streelen, en daarom kwam de baas elken morgen, met jenever: den knechten een oorlam schenken tegen de onzuivere
uitwaseming der huiden. Jan kreeg ook 't voile deel en het duurde niet lang of 't prikkelend vocht smaakte hem lekker. 't Is
te begrijpen dat voor lieden die er aan gewoon zijn ēēn borrel
niet genoeg is. Daarom, als de baas vertrokken was, pasten de
knechts nog eenige duiten bij elkaar en Jan, de boodschapsjongen, moest meer halen. Hij deed dit gaarne want in de kleine
kroeg kreeg hij altijd een glaasje, omdat hij juist daar ging.
Zoo kwam het, dat Jan van lieverlede aan den drank gewoon
raakte, neen, dat hij weldra een volslagen dronkaard werd.
Alles wat hij missen kon ging naar de kroeg, en hij kon soms
den drank niet magtig worden, dan was hij ook ongeschikt voor
alien arbeid. Zoozeer was reeds zijn lichaam reeds ondermijnd, dat hij 's morgens eerst twee a drie borrels hebben
moest, of hij beefde als een populieren blad.
Eens, dat hij 's avonds de gewone portie niet had kunnen
bekomen, stond hij des morgens, na een el•lendig doorgebrachten nacht, half ziek van zijn schamel leger op. Hij vroeg den
huisbaas om een dubbeltje ter leen; hij moest drank hebben.
't Werd hem geweigerd. 't Koude zweet parelde op zijn gelaat, koffie kon hij niet door den keel krijgen; brood veel minder! Hij beefde over 't geheele lichaam. Hij bad den baas om
Godswil om eenig geld, het baatte niet. Hij was ten einde
raad, niets, niets bezat hij meer om te verkoopen, alles was
naar de kroeg gezeild en nu, nu zou hij ziek worden; en niemand
dat, dat gevoelde hij, hij had aller achting en medelijden verbeurd. Nog eens den baas gebeden! Gelukte dit niet, dan naar
de kroeg en daar ook om Godswil gesmeekt om een weinig
drank op crediet, en wilde dat niet, wig de kerfstok al zoo
vol was, dan maar naar de rivier. Zoo'n onverlaat meer of
minder, daar zou de wereld niet naar vragen. Maar . . . . zijne
moeder? zijne zuster? dat denkbeeld deed hem huiveren. Hoe
zouden zij het maken als ze hoorden, tot welk eene verschrikkelijke daad hij was overgegaan! Maar, zoo zeide de booze in
hem maar uwe moeder heeft een zoon terug in den kleine
Willem; vader is handelbaarder geworden. Dientje dient als
kindermeid bij Domin ē welzeker moeder zal nu den moedwilligen Jan wel vergeten; inlang immers hoorde ik niets van
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dus alloo! maar als het in de kroeg niet beteren wil,
haar
dan naar de rivier! Hoera! toe maar Jan wat is er ook aan
dan liever in eens er
zoo'n leven als ik nu heb
gelegen
Och kom! !
af
en hier boven???
niet half bij zijn verstan:d
Zoo dacht, zoo redeneerde hij
zijnde. 't Begin van 't delirium tremens!
„Kostbaas, riep hij nog eenmaal als een halve wilde: wilt
gij mij een dubbeltje leenen? Toe! of er gebeurt wat!!" —
daar gaat
„Ga smeerlap! ik wensch dat ik u nooit terug zie
de ongelukkige op waggelende benen
nauwelijks kunnen zij
Hij naderde al zacht de kroeg toen hij zich
hem dragen!
bij zijn naam hoort roepen. Jan M.! Jan M.! doch in zijn opgewonden toestand geeft hij daar geen acht op
de roep wordt
eindelijk ziet hij om, en de knecht van den
dringender
vrachtrijder komt met een pakje, waarop zijn, (Jan's) adres.
Er moest een stuiver vracht van zijn dien had Jan niet -dan mogt de knecht het pak niet overgeven. Kom dan maar
misschien zal de baas mij leenen.
meē naar gindsche kroeg
maar
Zoo geschiedde 't. Eerst had deze er nog al tegen
eindelijk, even nieuwsgierig als Jan, geeft hij den vrachtrijder
acht duiten, en Jan opent het pakje!
een nieuw linnen hemd, door moeder in
Wat bevat het?
nachtelijke uren voor hem in stilte afgewerkt! Zij dacht, dat hij
er gebrek aan zoude hebben, 't kon waar zijn, omdat hij er
geen medegenomen had, daarom dit voor den eersten nood!
Verder hield de brief smeekingen in om toch van gedrag te
veranderen, en de geruchten die er in R. over hem liepen te
schande te maken! maar Jan las niet meer! Baas, hoeveel geeft ge voor dit hemd?
In plaats dat de kroeghouder hem ter dege de waarheid zoude gezegd hebben, zoo als een rechtgeaard mensch doen zou,
lachtte hij in het vooruitzicht goedkoop aan een fijn linnen hemd
te komen, en het geschiedde. Voor ēēn gulden slechts, verkocht de ontaarde zoon het linnen dat doorweekt was met de
tranen zijner moeder!
Hij kreeg volop vergift en nog eenige stuivers toe en 't geweten? verweet hem niets! Het was dood gedronken! Maar
zie, van naar de rivier te gaan, dat behoefde juist nu nog
niet. Hij ging naar de looierij, hij kon weer werken, de spiritus had wonderen gedaan. Van nu af wilde hij toch zorgen nooit
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geheel zonder geld te zijn, want hij had daarvan het vreeselijke
ondervonden. Hij dronk daarom niet zooveel, maar dit was uit
nood, dus verbetering van gedrag! daarvan was in zijn binnenste geen sprake! Sparen, om niet zonder te zijn en om mogelijk later ter deege te kunnen uitspatten, hij wachtte slechts op
de gelegenheid! Zoo sukkelde de ongelukkige zijne beste jaren door, dan eens uit nood ietwat oppassende, dan weder met
voile teugen het genot na j agende, dat de drankgod zijnen vriend
geeft. Hij had nu den ouderdom van zeventien jaren bereikt,
en juist 'n tijdlang zoo zuinig geleefd, dat hij zich een nieuw
bovenpak kon aanschaffen, ondergoed? daarom maalde hij
niets, dat zag niemand. Hoewel zijn pak niet van de duurste
stof was, schonk het hem toch een meer fatsoenlijk voorkomen,
en kreeg hij lust, zich zoo eens te laten zien bij zijne moeder,
en bij vroegere makkers. Hij verzocht den baas 'n paar dagen verlof, om zijne ouders te bezoeken. Deze stond gereedelijk toe, wig het dan juist Hemelvaartsdag was en op de baan
dan niet gewerkt werd.
Daags voor Hemelvaart is er sedert onheuglijken jaren te
R. jaarmarkt. Daar had onze Jan op gerekend. Hij kon dan eens
doordraaien. Dat hij zijne moeder verdriet zoude veroorzaken,
daaraan dacht hij niet. Hij ging en kwam. Hoe blij moeder ook
was, toen zij haar zoon zag, zij vond toch iets aan hem dat
haar moederlijk hart met angst vervulde. Hij scheen haar voor
zijne jaren veel te manlijk, te oud! Bovendien had zij bij de omhelzing, eene verpestende dranklucht opgevangen, die haar van
angst deed krimpen. Zij zeide er echter niets van, maar zorgde dat eenig voedsei den vermoeide en hongerige nieuwe krachten gaf.
De stiefvader kwam uit de weefkamer in het woonvertrek,
doch niet de minst vriendelijke groet ontving hij. „Zoo waart
ge daar?" „Dat kun je dunkt me wel zien", was het antwoord,
moeder beefde al. Toch vroeg Jan naar zijn zuster Dientje,
en toen hij hoorde dat het die, o zoo goed ging, lachte hij en
zeide: „dan gaat het haar evenals mij, mij gaat het altijd
goed! De toon waarop hij dit sprak beviel moeder niet, en
wel had ze gelijk! Op haar vragen gaf hij weinig of geen antwoord en toen hij door spijs versterkt was, haastte hij zich om
den woning uit te komen en zijne vroegere makkers te bezoeken. Misschien met het doel om te overleggen hoe zij den vol292

genden dag, als het markt was, zouden doorbrengen. Hij had
nog eenige spaarpenningen, en hoopte dat moeder ook nog wat
af zoude schuiven. In alien gevalle hij had het zich eens goed
toegedacht; Jan was ook in lang niet te R. geweest!
Wat zag moeder hem den volgenden dag met een betraand
oog de wonig verlaten. Het scheen of ze een voorgevoel had
van wat er gebeuren zoude. En dit voorgevoel bedroog haar
niet!
Den geheelen voormiddag had hij met een paar andere ruwe
knapen aan den drankgod geofferd en kwam in opgewonden
toestand te huis. Moeder schonk koffie, die hij niet wilde. Het
eten werd opgebracht en vader kwam. Volgens gebruik zou er
gebeden worden. Jan dacht zulks niet nodig! nu kon de vrome
vrouw het niet langer verkroppen. Zij overlaadde haar zoon
met moederlijke maar flinke vermaningen. Hij had, zeide zij,
de eer van harer en zijnen God aangetast, en dat wilde zij nooit
huis weer hooren, zelfs van haar zoon niet, dan liever
geen zoon!
De vader kwam moeder te hulp.
Nu begon het drama! Moeder schreide. Jan vloekte, de vader maar daar tuimelt hij op eens van zijn stoel. Een slag
van Jan onvoorziens aangebracht, was de oorzaak en vaders
bloed verfde den grond! „Neer wat moet ik beleven! roept de
moeder". Ja vrouwe veel, zeer veel! en nog is het einde er
niet van, zie, terwijl gij zit te bidden voor 't behoud van uwen
zoon, is hij met een paar makkers bijzig om op eene schandelijke
wijze twee boerinnen te mishandelen, die zij eerst door sterken
drank hebben dronken gemaakt.
Zulks liep echter te hoog, de politie bemoeide zich met de
zaak. Er werd proces-verbaal, tegen de drie misdadige jongens
opgemaakt, en de straf zou zich niet laten wachten.
Jan kwam des middernachts thuis. Hij kon het bed bereiken
maar meer niet. Toen bij zijn ontwaken, hem alles van den
vorigen dag meer helder voor den geest stond kreeg hij angst
voor kennismaking met de dorpsgevangenis, die onder den Loren was. Hij reisde in alle stilte af, na alvorens nog eene greep
gedaan te hebben in moeders beugeltas. Spoorslag ging het nu
op Meppel los, als kon hij den arm der politie ontloopen. Hij
zat vol schrik, zoodat het den volgenden dag op de looierij in
't oog viel. Hij was veel stiller dan anders; daarom vroeg op
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zekeren morgen hem een der knechts wat er haperde.
Jan verhaalde 't juist zoals 't geschied was en verzwee j ook
de vrees niet, die hij had door de politie vervolgd te zullen worden. De hand der politie kunt gij wel ontkomen, sprak een ander. De koning heeft een corps grensjagers opgericht, daar jongelieden van zestien jaren reeds als vrijwilligers bij worden
aangenomen. Die militair is behoeft geen burgerlijke bevolking te vreezen. Immers ik meen dat wel eens gehoord te hebben. Jan die toch reeds dat leertrappen lang moede was, dach t
over dit voorstel eens na, en toen om twaalf uur zijn werk op
de looierij was afgeloopen, ging hij naar het stadhuis, en teekende als vrijwilliger bij het corps grensjagers, dat in die dagen in Belgiē op de grenzen van Frankrijk lag. Hij werd goedgekeurd, kreeg handgeld en was weldra op weg naar zijn nieuwe bestemming. Niet het minste bericht van dit feit zond hij
naar zijne ouders, en toen door den vrederechter te G. in Meppel navraag gedaan werd omtrent den persoon J. M., met
verzoek hem als hij zich daar ophield, naar R. op te zenden,
kwam het antwoord terug dat hij als grens j ager nabij Frankrijk in garnizoen lag. Wat moeder leed toen zij dit hoorde! Dat
die vrouw voor den tijd oud en grijs werd, behoeft niemand
te verwonderen. Zij toonde ook meer eene vrouw van zeventig
dan van nauwelijks vij f tig jaren.
Intusschen werd Jan weldra met het battaillon waarbij hij
stond in een gehucht bij boeren ingekwartierd. Zij hadden
het daar meer dan goed wat eten en drinken betreft en daarbij een ferm weekgeld bij weinig diensten.
Had toen de geest van vooruit te willen in hem gewerkt,
dan stond ' ij nu op de sport om te klimmen.
Wat hij ook al in zijne jeugd verwaarloosd had, van schoonschrijven was hij een liefhebber geweest en schreef eene vaste hand. Dit wist de sergeant -majoor, en nam hem weldra bij
zich op 't bureau. Nu had Jan een heerenleven. Hij was vrij van
velddienst en corveeēn en had overvloedig vrijen tijd. Had
hij dien slechts nuttig besteed, maar het duurde niet lang of
de kroeg en de biljartkamer trokken hem weder aan. Het ging
op nieuw van kwaad tot erger, en weldra zat hij als vroeger
in ellende. Gedurig was hij niet in staat den majoor te helpen,
en moest hij in de provoost de straf voor 't zwelgen ondergaan.
Eens in een toestand, dat het lichaam noodzakelijk drank
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eischte en de beurs ledig was, ontstal hij den majoor een paar
mouwvesten, en verkocht ze in de kroeg. Die domme diefstal
kwam spoedig aan het licht. De sergeant die den jongen nog
al lijden mogt, wilde op de zachtst mogelijke wijze de zaak sussen. Hij liet hem roepen, en zei de : „weet gij wel kwade j ongen, dat ik u voor de begane daad eene zware straf kan bezorgen; maar omdat gij . . . . "
De nog niet ontnuchterde scheen den spreker niet te begrijpen; want toen hij het woord „straf" hoort, vraagt hij brutaal, „wat? straf? waarvoor? zeg, waarvoor?"
„Voor de diefstal van mijne mouwvesten," buldert de sergeant.
„Als ik dan gestraft moet worden, dan ook voor dezen klap
en meteen slaat hij zijn superieur in het gelaat dat hem het
vuur uit d' oogen springt. Van in de verte hebben andere militairen dit gezien. Die daad mogt niet ongestraft blijven, dat
kon de militaire desipline niet dulden. Weldra zat de dader opgesloten. Nu zou wellicht een vonnis van kruiwagenstraf zijn
deel worden, maar 't was alsof door de gebeden zijner moeder
nog altijd een goede genius over hem waakte!
De sergeant had medelijden met hem en daarom raadde hij
hem, vrijwillig dienst te nemen naar Oost-Indi ē . Dan kon hij
de onteerende straf die hem wachtte, ontgaan. In dien tijd had
men in onze Oost-Indische bezittingen gebrek aan Europesche
militairen, en Jan, den gegeven raad volgende had weldra
dienst genomen als vrijwilliger naar de Oost voor den tijd van
zes jaren. Toen vielen de boeien en werd hij naar Harderwijk
opgezonden. Thans eerst schreef hij aan zijne moeder! Gelukkig dat deze niet beseft wat het inheeft Indisch soldaat te zijn.
Had zij kunnen denken welke gevaren haar zoon tegemoet ging,
zwaarder zoude alweder haar lijden geweest zijn. Al was hij ook
nog zoo'n booswicht, hij was en bleef toch haar zoon.
Te Harderwijk maakte hij het even bont als elders. Meestal
zat hij om dit of dat vergrijp in hechtenis. Dan kwamen wel
de gedachten van deserteeren bij hem op maar waar zoude hij henen vluchten? Hij moest zich dus in 't lot schikken en
dit deed hij met manlijken moed. Hij kon nog wel, als hij maar
wilde. Gelukkig voor hem duurde 't verblijf aldaar niet lang.
Na eenige dagen dobberde hij op 't schip „de Minerva" in den
vollen oceaan.
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In het eerst, toen alles nog nieuw voor hem was, scheen hij
ook een nieuw mensch te worden, maar de weinige arbeid
en de goede gelegenheid om zich van zijn handgeld te bedienen
maakten al spoedig dat hij tot de oude kwaal verviel, en nu
in zoo erge mate, dat hij als 't ware een afschuw werd voor
den ruwsten matroos. Hij verwaarloosde zijn gezondheid, aan
reiniging van lichaam of kleederen dacht hij niet in een
woord, 't schip was nauwelijks drie weken in zee, of men kende hem reeds algemeen onder den naam: Jan Smeer of SmeerJan. Meest zat hij in arrest.
We zullen nu verder Jan zelf laten spreken, zoals hij op zekeren avond van 't jaar 1830 aan eenige belangstellenden verhaalde:
Zoo was ik dan nog dezelfde als op het vaste land! neen, ik
was veel erger geworden, want morsiger militair en grooter
vloeker dan ik, was op 't geheele schip niet te vinden. Ik zag
wel dat elk die nog eenig eergevoe' bezat, mij met verachting
voorbijging, maar ik lachte daarom; wat raakten mij de anderen, als ik maar drank en tabak had. De gevolgen bleven ook
niet uit. Ik stond bij mijne officieren in het zwarte boek, en
zetten wij eenmaal voet aan wal, dan zouden zij eens voor goed
met mij afrekenen. Nu bepaalde men zich er slechts bij, met
mij optesluiten opdat ik niet hinderlijk zoude zijn voor anderen.
Menige trap ontving ik van de matrozen, die me gedurig den
dood in de golven toewenschten!
Zoo zeilden we voort; en naderden alvast onze bestemming.
Op zekeren dag, wij waren niet verre van de kaap de goede
Hoop, had ik mij in drift tegen een mijner superieuren ver,
zet; het gevolg was dat men mij voor onbepaalden tijd kerkerde. Zeker zou ik gevangen gebleven zijn tot in de Oost, als
alles den gewonen loop gehouden had. Maar of 't dag of
nacht toen was weet ik niet, want ik zat in een donker hok,
maar ik bespeurde veel meer dan gewone beweging boven mij.
Ik bemerkte dat het schip erg slingerde en somtijds knapte
en kraakte zal zou het barsten! 't Geschreeuw geloop en gestamp boven mij, werd hoe langs zoo meerder, en nu en dan
troffen angstkreten mijn oor. Op eens wordt de deur van de cachot geopend, de boeien mij afgenomen en het „red u als er
nog redding is" klinkt m' als een donderslag tegen! Ik kruip
den trap op, kom op het verdek maar kan niets onderscheiden;
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alles is zwart als de nacht! daar loopt iemand tegen mij aan,
ik val met het hoofd op een scherp voorwerp, dat mij den
angstkreet afperst: 0, God, o Heer help mij!"
Vrienden, ik weet even goed als gij, dat het eene verbeelding was, maar eene verbeelding, toen voor mij eene werkelijkheid die ik nooit vergeten zal! Nauwelijks was die kreet
mijnen mond ontvloden of mijne moeder stond naast mij
en legde zegenend hare hand op mijn brandend hoofd! „Dat was
goed van u gezegd Jan, sprak ze, ja jongen bid, bid voor u en
uwe arme ziel! Bid om behoud en om verbetering van leven!"
Nog zie ik haar daar bij mij op het schip met tranen in de
oogen, in die goedige oogen, die mij met zoo'n bitter leed aanstaarden. Nog zie ik hoe ze gekleed was in dat laag uitgesneden jak met groote bloemen, en daarover eene blanke servet,
en dan die gladde neepjesmuts, met dat tuitje er in, vlak boven
't voorhoofd, o, ik weet het, 't was zinsbedrog! maar toch
ik voelde den druk harer lieve hand op 't hoofd, zoo stellig als
of iemand werkelijk de hand daarop legde. Lacht niet, maar
nu nog, 's avonds als ik op mijn legstede leg, zie ik haar met
denzelfden droeven trek in haar gelaat, dien ik toen bij haar
opmerkte, toen ik zeide: Moeder ik kan niet bidden!" „Dan zal
ik het voor u doen", sprak ze en de woorden die ik toen hoorde, ik zoude ze u ēēn voor ēēn kunnen teruggeven, als zulks
begeerd werd! Och wat bad zij om mijn behoud en mijne verbetering, en toen ze zeide: „Eens, Heer heb ik hem door den
Doop aan u opgedragen, nu beveel ik hem uwe hemelsche
liefde nogmaals aan," toen wilde ik haar danken en omhelzen, maar omarmde slechts de lucht die mij omringde. Moeder was er niet meer; 't gezicht was verdwenen.
Wat dit voorval mijn gemoed schokte! Nu onder biddend opzien tot God om sterkte, nu gezworen een ander mensch te
worden, en mogt ik het geluk hebben, te Batavia voet aan wal
te zetten, daar door mijn gedrag te toonen, dat ik een nieuwe
mensch geworden was, dat was mijn stellig voornemen.
En wij ontkwamen het gevaar en zetten voet aan wal en —
maar ik loop 'n weinig te ver vooruit. Ik moet eerst verhalen
dat na den storm, elk eene verandering in mij meende te bespeuren, en gezegden als de volgende ving ik soms op: „Wat
zou er geschied zijn met Jan-Smeer? Wat is hij stil geworden!
Hij drinkt ook niet meer! Hoort gij hem wel ooit meer vloeken?
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en 't antwoord van velen op die vragen was: „Och, de storm
zit hem nog in het hart, 't zal spoedig wel weer anders wor-

den".
Dat mijn ofiicieren zoo dachten, kon ik geredelijk aan hun
gedrag te mijnen opzichte merken, want, ofschoon zij ook wel
de verandering aan mij bespeurden, behandelden zij mij even
norsch als vroeger en noemden mij nog altijd: „Jan Smeer!"
Ik verdroeg dit geduldig ik had het verdiend en dat iemand
ook zoo in ēēns 'n geheel ander mensch kon worden, wie zou
dit geloven?
Weldra zeilden wij tusschen eene menigte eilanden door, en
kwamen op de reede van Batavia.
Om nu te melden hoe het bij de ontlading van een schip toegaat en het gehandel tusschen inwoners en matrozen, zal ik
dunkt me, als dikwijls genoeg beschreven niet behoeven te
verhalen.
Nadat wij twee dagen in eene soort van kazerne hadden gelegen, werden wij geinspecteerd en des noodig van andere kleedingstukken voorzien. Ik verzocht eene geheel nieuwe uitmonstering met schaamte bekennende, dat alles wat ik aan het
lichaam had, door eigen doen geworden was als nauwelijks
meer bruikbaar.
0 toen ik in een nieuw pakje stak, was ik in eigen oog reeds
een geheel ander mensch. Ik bemoeide mij weinig of liever in
't geheel niet met de makkers. De plagerijen die ik daarom
ondergaan moest, waren niet weinige, maar ik verdroeg ze geduldig, gelovende dat die wel te eeniger tijd zouden ophouden.
Het liefst wat ik in de vrije uren deed, was lezen; en als ik een
boek magtig kon worden zonderde ik mij dadelijk af, en verliet alle gedruisch om maar met mijn schat alleen te zijn! De
bijbel, die mijne goede zuster mij te Harderwijk nog gezonden
had, en ik toen voor oud goed in mijn koffertje wierp, werd
van onder de plunje te voorschijn gehaald, en elken avond
las ik in dat „boek der boeken" enige verzen tot stichting of
vertroosting.
Dat lezen mijn lust was, had onze sergeant Verploegh ook
opgemerkt, en toen hij mij eens vroeg of ik genegen was zijn
boekenkast schoon te maken, was ik boven de wo'ken. Zoodra
ik tijd had begaf ik mij naar diens woning (hij was gehuwd)
en op het achterdeel vond ik zijne boeken, die niet veele maar
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bizonder naar mijn smaak waren. Ik kreeg vrijheid er gebruik
van te maken, en dat ik die vrijheid mij liet welgevallen behoeft geen betoog. Ik raakte nu hoe langer hoe meer met den
sergeant bekend, en toen hij hoorde dat ik eene goede hand
schreef, gebruikte hij mij soms tot copieeren; ik deed dit zoo
tot zijn genoegen, dat ik vrij van dienst geheele dagen op zijne
kamer doorbracht. Genotvolle, genoeglijke uren heb ik bij dien
braven man en zijnen goede vrouw gesleten, en de twee lieve
jongetjes hebben menigmaal ruitertje op mijne knieēn gespeeld!
Och dat 't met hen eenmaal zoo treurig eindigen moest, maar
„diepe wijsheid zijn 'gods paden!" en het past den mensch
niet, zijnen schepper op de hand te slaan, en te vragen? „Wat
doet Gij?" neen, gelaten dragen en geduldig lijden, wat Hij
nuttig voor ons oordeelt, dat is onze plicht!
't Was nu al twee jaar dat ik in Indi6 voet aan wal zette, en
begon zelfs behagen in mijn toestand te krijgen. Alleen het
denkbeeld: „hoe zullen ze het te huis maken?" maakte mij soms
treurig en afgetrokken. Tweemalen had ik 'n brief van de mijnen ontvangen, en ook beantwoord. En ofschoon ik in voile
kleuren, mijne veranderde levenswijze hun bekend maakte, alleen om moeders wille, hield toch de laatste brief nog in dat
ze steeds zuchtende en tobbende haren weg bewandelde! dat
men haar veelal stil weenende aantrof, dat zij steeds droef te
moede om haar jongen, hem elken avond in de hoede Zijns
Heeren opdroeg! Zus Dientje schreef: „het moet spoedig ver
anderen of ik vrees voor haar!" dit te lezen deed mij pijn,
was mij een innig zielleleed! Wat had ik toch al op mijn geweten! Ieder jongeling neme het ter harte!
't Was op 'n Zondagmorgen, juist toen ik gereed stond ter
kerke te gaan, dat ik den derden brief uit Nederland ontving.
In 'n oogwenk had ik hem doorlezen, en biij dschap moet zich
wel op mijn gelaat geteekend hebben; want de goede Verploegh,
bij wien ik juist was, zeide lachend: Welnu M. die is het lezen
dunkt me waard."
„O, veel meer dan dat! sergeant, moeder is veel gelatener.
Hare donkere droefheid wijkt hoe langs zoo meer zij kan
weer even als vroeger hare huiselijke plichten vervullen en
hoopt en gelooft zeker, dat ze mij, eer ze sterft, als een verbeterd mensch, omhelzen en aan haar moederhart drukken zar!
Ja dat zult gij trouwe ziel, sieraad der moeder: uw Jan zal
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uwer waardig terugkeeren!" riep ik.
Vol blijdschap gingen wij tempelwaarts, en nooit heb ik meerder genot van eene leerrede gehad dan dien morgen. Thuis gekomen, zette ik mij om te antwoorden opdat dit met de eerste
gelegenheid naar 't Vaderland kon gezonden worden.
Kalm, en geheel goedsmoeds, bewandelde ik nu den levensweg. Mijn geweten had mij sints dien brief rust gelaten.
Welke betrekking of welken stand men in den maatschappij
bekleedt als men dien door gedrag en levenswandel in eere
houdt, worden wij ook geacht door hen die boven ons gesteld
zijn, of door fortuin meer kunnen schitteren in het oog der
wereld! Meer in geen stand is dit in zoo hoge mate het geval, als in den militairen! De soldaat die net is op kleeding,
die stipt is op de dienst, die de superieuren met achting voorkomt, die soldaat wordt weldra door zijne meerdere opgemerkt
en met 'n soort van achting zou ik haast zeggen, behandeld,
terwijl hij, die slechts zooveel doet als plicht noodzakelijk vordert of hij, die zich door wangedrag onteert, door de strenge
discipline gestraft wordt.
't Laatste had ik ondervonden in Nederland en op het schip.
Het eerste viel mij te beurt in de Indi8n.
Op 's konings verjaardag, toen wij na de exercitie door den
kolonel genspecteerd werden, werd 'n morsig soldaat het
volgende toegeduwd: „Smeerpoets! zie ginds op den fuselier
M. en schaamt u Hij, de jongeling die hier met den scheldnaam van smeerjan landde, is thans een toonbeeld van netheid en orde. Spiegel u aan hem! Toen wij wilde kon hij,
welnu, gij kunt ook als ge wilt, ga en beter u! en gij fuselier
M. ga zoo voort, en de achting van alien die u kennen en
zullen leeren kennen, zal u nooit ontgaan!" Dat mij dit goed
deed behoef ik u niet te zeggen, ieder mensch is wel een weinig
trotsch op zichzelven en dat ik in verbeelding mijne moeder
zag, nu ook met een glimlach op 't gelaat, is waarheid!
Eenige dagen na dit geval, nam ik als gewoonlijk een boek
uit de kast van Verploegh en sloeg mijn wandelweg in. 't Was
eene heerlijke laan van tamarinde waaronder er ēēn, die den
vermoeiden of verhitten wandelaar, door zijne lommerrijke
schaduw, tot rusten uitnoodigde! Meer dan eens had ik plaats
genomen op de bank van zooden aan zijn voet. Ook thans zett
ik mij om rustig 'n half uurtje in het boek, dat ik medegeno300

men had te lezen. 't Was de geschiedenis van 'Robinson Crusoe door de Foe, een boek, waarin ik veel aantrof dat ik op
mij zelve kon toepassen. Het was mijn lievelingslectuur. 't Gebeurde reeds meer dan eens dat, als ik daar zat, een sergeant
langs mij henen wandelde, maar tot heden, had hij nog geen
woord tot mij gesproken. Ik bewees hem natuurlijk de militaire
eer die hij ook altijd welwillend met een knikje beantwoordde.
Deze reis echter bleef hij staan en na mij een wijle als 't ware
nauwkeurig te hebben opgenomen, sprak hij: „Fuselier, me
dunkt ge zijt een liefhebber van leezen en wandelen. Ik tref
u zoo dikwijls hier aan en dan altijd met een boek gewapend!
Als ik zoo vragen mag, welk werk leest ge daar?" Bescheiden gaf ik ten antwoord „Robinson Crusoe door de Foe ". „Hoe
komt gij aan die lectuur? boeit u die?" „O ja, sergeant! heel
veel omdat ik er zooveel in vind dat ik op mij zelve kan toepassen!"
Vervolgens liet het gesprek over andere werken en over beroemde schrijvers. De onderofficier plaatste zich nevens mij en
een aangenaam en nuttig uurtje brachten wij al pratende door.
Toen wij afscheid namen wist ik van mijne nieuwe kennis d3t
hij thans huisonderwijzer was bij de Ma j oor B. v. B. die kortelings een neef uit Nederland bij zich gekregen had iets beter dan idioot. Deze jongeling wiens opvoeding in Europa verwaarloosd scheen, moest die schade in Indid weer inhalen,
wilde de Majoor hem later nog eens in de wereld brengen, want
altijd te huis zitten, zou voor de zwakke hersenen van den knaap
niet voordeelig zijn. Vooral wilde oom dat hij de Fransche
taal zoude beoefenen. Naar eene kostschool of andere inrichting van onderwijs kon hij hem niet zenden. Hij moest een huisonderwijzer hebben; en die was weldra gevonden in den sergeant met wien ik thans kennis gemaakt had. Deze had eene
geletterde opvoeding genoten, en was geexamineerd in de moderne talen. Doch ik wil niet vooruit loopen. Vooreerst genoeg
voor u, als gij weet dat hij nu vrij van dienst aan huis van
den Majoor kwam, en dat zijn lot meer dan bevredigend mogt
heeten. Hij werd met goedheid ontvangen en later met weldaden door die adelijke familie overladen, toen men zag dat hij
met lijf en ziel zich aan den idioot hechtte.
Wij beloofden elkander op den volgenden rustdag weder te
ontmoeten. Hij zou lectuur medebrengen. En wij kwamen we301

der terzelfder plaats en wij hadden lectuur maar . . .. van het
lezen kwam niets!
Nauwelijks gezeten, zeide de sergeant (Wimpers heette hij) :
„Fuselier! Me dunkt ik kan zoo geheel aan uw voorkomen zien,
dat gij niet uit sympathie u koestert in de warme zon van
Insulinde. 't Is wel een weinig vrij van mijn kant, na onze
korte kennismaking er reeds op aan te dringen, maar, toe! verhaal mij iets uit uw vroeger leven, en wat wel d e oorzaak is
dat gij het lieve vaderland hebt verlaten."
Toen hij die vraag tot mij richtte, was het alsof de keel mij
werd toegeknepen. Zou ik dien vreemdeling mijne geschiedenis
verhalen, en openbaren hem 't schandelijk gedrag van vroeger?
En toch, hij deed zich zoo beschaafd voor, en scheen van hooger stand dan ik. Als ik hem alles mededeelde zou hij mij dan
niet met verachting verlaten? Zou hij mij nog verder vriendschap kunnen toonen, als hij wist welke rol ik in Europa
gespeeld had ? Maar hij scheen mij zoo goedig! De spiegels zijner ziel stonden zoo trouw en open in dat gladde hoof d. Hij zou
mij, ja beklagen maar niet verachten, ook omdat ik reeds lang,
den weg ter verbetering had ingeslagen!
Ik liet mij overhalen, en zonder iets te verzwijgen of te
verbloemen, verhaalde ik hem alles, alles wat ik mij maar kon
herinneren. Onwaarheid spreken wilde ik niet. Vroeger de
grootste leugenaar, was mij nu die zonde zoo afschuwelijk, dat
ik nauw haren naam kon hooren noemen, en met de hand op
't hart durf ik getuigen, dat sedert ik aan land stapte, geen
onwaar woord, zelfs geen zoogenaamde noodleugen uit mijn
mond gekomen is.
Het kostte mij veel moeite, om alles weder op te rakelen
maar eindelijk kwam het einde, en de sergeant drukte mij met
een traan in de vriendelijke oogen de hand en zeide . . . . arme
jongen!
„Arme jongen!" In zeker opzicht maar al te waar, dat was
ik, doch lang niet meer zoo arm en verlaten, als bij mijne
aankomst, want ik gevoelde het: ook deze jongeling zou mijn
vriend zijn. Toen zich eene goede gelegenheid opdeed schonk
hij mij vertrouwen, door zijne levensgeschiedenis te verhalen,
die hoofdzakelijk op het volgende nederkwam.
Hij was de eenige zoon van een commies bij 's Rijks belastingen en had twee zusters nog in leven. Zijn vader spaarde
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kosten noch moeiten om van den zoon te maken, wat slechts
kon. Reeds vroegtijdig zond hij hem ter school, en toen hij zooverre gevorderd was, dat hij zich oefenen kon in vreemde talen kreeg hij daarvoor privaat-les van den docent van het
Gymnasium. Menig levensgenot moesten zich de oude lieden
ontzeggen, om de kosten van dit alles goed te maken, maar
zij deden het uit liefde voor hun kind en zij deden het ook niet
zonder vrucht, want hun zoon was een leergierige knaap, die
gaarne alles weten en kennen wilde. Toen, op eigen verzoek,
besloten werd hem voor het onderwijs op te leiden, kwam hij
voorlopig als kweekeling aan de lagere school, en was op zestienjarigen leeftijd in staat om examen af te leggen voor den
4e rang en nog hetzelfde jaar zag hem als 3e ondermeester aan
de stadsschool. Wel verdiende hij weinig maar toch genoeg voor
eigen behoeften. Hij ontving bovendien privaatles van den
hoofdonderwijzer, en verkreeg op zijn 18e jaar den 3e rang. In
het volgende legde hij met gunstig gevolg examen af in de drie
moderne talen, en nog een tijdlang daarna, in de wiskundel
Op 21-jarige ouderdom was hij 2e secondant aan de toen door
geheel Nederland beroemde kostschool van den heer R. v. W. te
K. en ontving boven kost en inwoning een salaris van zevenhonderd gulden.
Tot hiertoe was dus alles voor den wind gegaan, maar nu
begon eene kleine schaduw zich over zijne levensgeluk teverspreiden. Neen 't was wel een groote schaduw. Zijn goede
vader overleed in de kracht des levens, en liet eene hulpbehoevende weduwe met twee dochters achter, die beide nauwlijks aan het einde der kinderjaren stonden. Het pensioen dat
de weduwe ontving was uiterst gering. Zij kon dus niet in de
stad blijven wonen en verhuisde naar een klein Geldersch dorp,
huurde daar eene woning en verdiende eenig geld, door den
kinderen der notabelen onderwijs in nuttige handwerken te geven.
Maar nu ook toonde de zoon, dat hij zijne kinderplicht kende. Zelve weinig behoeften hebbende, zonderde hij het grootste
gedeelte van zijn salaris af voor moeder en zorgde voor de
verdere ontwikkeling der zusters, opdat die 't eeniger tijd eene
nuttige betrekking bij voorname familien bekomen konden. -Wat die moeder dien zoon zal gezegend hebbeni Wat die zusters hem lief hebben gehadi
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Op 22-jarigen ouderdom kreeg Wimpers den 2e onderwijzersrang en werd le secondant. Zijn voorganger vertrok naar
Zeeland, waar hij eene inrichting voor uitgebreid lager onderwij s had overgenomen. Wimpers salaris klom nu tot duizend
gulden, en dat zijne lieve moeder en de beide zusters daar
wel bij voeren lijdt geen twij f el, na al 'tgeen wij reeds van
herb.' gehoord hebben. Maar 't geluk van die braven duurde niet
lang, er kwam een einde aan. De oude moeder overleed in de
armen van haar zoon. Zegenend legde zij hare reeds bijna
verstij f de hand, op het hoofd van den jongeling dankte hem
voor alles wat hij voor haar gedaan had, en ging toen voor
hem biddende ten Hemel.
Na afloop der begrafenis, en na op alles orde gesteld te
hebben ging Henri weder naar zijn gewonen werkkring. Hij
had weldra het genoegen de beide zusters, betrekkelijk goed
geplaatst te zien. Zoo scheen alles zaam te loopen om hem zelfs
voor de toekomst een gelukkig leven te voorspellen. Geacht
en geeerd door patroon een leerlingen bewandelde hij stillekens zijn weg, en zorgde slechts verder voort te komen in kennis en wetenschap.
Als le secondant waren zijne werkzaamheden niet vermeerderd. Nazien wat de andere onderwijzers gecorrigeerd hadden,
was alles wat hij na dagelijkschen plicht, te verrichten had en
's avonds negen ure was hij geheel vrij. Dan waren de jongelieden van den vloer, en hij op zijne kamer of bij schoon weder wandelde hij op de wallen; zoo als de meer beschaafden
daar 's avonds steeds gewoon waren.
Die wandelingen waren oorzaak van zijn ongeluk. Even buiten de stad lag de bekende buitensocieteit, die in het avonduur
veelal bezocht werd door jongeling uit den gegoeden stand, en
daar Henri algemeen geacht was, was het niet te verwonderen
dat hij weldra tot die bezoekers behoorde. Vroeger, toen hij
moeder moest helpen, zou hij het eene doodzonde gerekend
hebben 'n dubbeltje onnoodig uit te geven! Nu was het anders;
zijn salaris was ruim, de zusters waren geplaatst. Wat zou
hem dan nog verhinderen, somtijds een versnapering te nemen. Dat hij hierin door jongelingen die hem gaarne in hun
middag zagen werd gesterkt spreekt als van zelve. Maar zie,
even als dit meestal het geval is met het meedoen aan in 't
eerst onschuldige vermaken, de zucht tot uithuizigheid en tot
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genot groeien er door aan. Eer een jaar verstreken was, was
niemand trouwer bezoeker van de buitensocieteit als Henri
Wimpers; ook werd hij een ferm wijndrinkerl
Zijn patroon onderhield hem in het eerst op vriendelijke
wijs over zijn schandelijk gedrag het was echter aan eens
dovenmans deur geklopt. 't Scheen dat hij hollend voort moest
naar zijn verderf, en toen 't eindelijk met hem zo ver kwam
dat 't in 't oog liep, gaf de Heer v. W. onze Henri zijn ontslag.
Daar stond hij nu, zonder betrekking; maar geen nood. Hij
had bekwaamheden en goede getuigschriften, die nog niet te
oud waren. Hij zou wel weer ergens aanlanden. Een bewijs
van het Burgerlijk bestuur moest hem worden uitgereikt, want
uithuizigheid valt niet onder het bereik van 't burgerlijk toezicht. Hij schreef op eene advertentie uit de H. C. 't Was op
een dorp dat een onderwijzer gevraagd werd, die in ēēn of
meer vreemde talen ge ēxamineerd was om daarin aan jongelieden van goeden huize, na de dagelijksche schooluren les te
geven. Salaris, nader te bepalen. Kost en inwoning bij den
hoof donderwij zer. Hij vroeg en hij slaagde en nu zien wij den
eens in K. zoo geēerden Henri als ondermeester op eene dorpsschool. Zoo laag was hij reeds gedaald maar zou nog dieper
zinken.
Aan societeit of iets van dien aard viel op een dorp in dien
tijd niet te denken en wijndrinken? misschien onder de
voornaamsten aan huis bij feestelijke gelegenheden, maar an
ders?! In de eenige herberg was niets te bekomen dan jenever, misschien ook brandewijn en bier.
Het lichaam van Henri kon de gewone prikkeling niet meer
ontbeeren. Hij begaf zich dus na schooltijd ten herberg, eerst
bier drinkende en eindelijk aan den alcohol, deze toonde hem
veel te machtig te zijn. Na twee jaren was hij een volslagen
dronkaard, en ten einde raad nam hij eindelijk dienst naar OostIndie. Dat wij hem als sergeant en aan huis van den majoor
B. v. R. ontmoeten, heeft hij aan een vierjarige levensverbetering te danken. Ook hij had ingezien, dat, wilde hij nog
iets in de maatscahppij beteekenen, hij zijn levenskoers veranderen moest en het was hem na harden en zwaren strijd
gelukt weder te worden wat hij nu was.
Met belangstelling had ik zijne lotgevallen gehoord. Toen hij
ge6indigd had, greep ik zijne hand en zeide:
-
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„Na mijn verhaal zeidet gij: arme jongen en ik zeg tot u:
gelukkige jongen! Want zegenend heeft eene stervende moeder afscheid van u genomen en de mijne toen ik henenging?
heeft ze mij misschien gevloekt!” dit zeggende snelde ik
haastig heen; als een radelooze pijnigde mij op nieuw dat
denkbeeld, en zonder te weten hoe, kwam ik in de kazerne.
De goede Verploegh die juist tegenwoordig was, wist niet
hoe hij het met mij had, en zond om den docter. Deze gaf
een kalmeerend drankje, en na een akelig doorgebrachten
nacht, vond ik mij des morgens toch iets beter. Mijn gezond
gesteld behaalde de overwinning, en ook den laatsten brief
van moeder schonk mij moed en op nieuw krachten. Neen, een
moeder die dat schreef, kon haar schuldig kind niet vloeken en
toen ik mij haar goedig ook weer voor den geest haalde kwam
de rust zoo zachtkens aan terug.
Rustig verliepen nu eenige maanden van mijn leven. Nauwkeurig op den dienst, en bereidwillig om te helpen, wien en
waar ik het vermocht, verkreeg ik weldra bij iedereen soort
van achting. Immers ook mijne stoutste belagers lieten mij van
nu af stillekens mijnen weg bewandelen en de ergste bijnaam
die ik soms van sommigen nog hoorde was: „Jan de droomer!"
Och wat hadden zij het mis een droomer was ik niet.
Op zekeren voormiddag juist toen ik bezig was het oudste
zoontje van Verploegh een les te overhooren, kwam het bericht dat ik na twaalven even bij den majoor R. v. B. zoude
komen. Noch mijn sergeant noch ik konden aan dat verzoek
eene mouw passen.
De Majoor en zijn gezin stonden bekend als bij uitstek vriendelijk; maar een verzoek van een Hoofd-officier aan een eenvoudig soldaat en wel een verzoek om bij ZE. aan huis te komen, daar begreep ik niets van.
Op bepaalden tijd ging ik schoorvoetend naar zijne woning
en werd door den huisknecht in eene prachtige kamer gelaten.
Weldra verscheen de heer des huizes in een ligt Indisch morgengewaad gehuld en verzocht mij plaats te nemen. Daarop
ontstond het volgend gesprek:
„Fuselier, hoe bevalt u de dienst?"
„Dat gaat nog al Majoor."
„Me dunkt dat kan ik u aanzien; gij wilt dus zeker na afloop van uw diensttijd op nieuw teekenen in de hoop op be--

,
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vordering, die voor zoo'n flink soldaat oak niet kan uitblijven."
„Neen, heer Majoor, zoo zeer bekoort mij de dienst niet;
als mijn tijd om is, hoop ik spoedig naar de mijnen terug
te keeren."
„Hoelang duurt uw diensttijd nog?"
„Ruim drie jaren, heer Majoor."
„En dient gij niet op bevordering?"
Neen, Majoor."
„Dan heb ik u een voorstel te doen. Mijn huisonderwijzer,
de sergeant Wimpers heeft mij over u gesproken, als geschikt
voor den dienst, waarvoor ik iemand verlag."
„Als ik den heer Majoor in eenig opzicht nuttig kan zijn,
dan ben ik tot uw orders."
„Goed M. . . Door Wimpers weet gij dat ik een neef heb, een
beste brave jongen maar niet heel snugger. Ik kan hem dus,
hoewel hij reeds achttien jaren telt, niet in alle gezelschappen
medenemen. Daarvoor is zijn opvoeding in Nederland ook te
veel verwaarloosd. Wimpers doet alle moeite om nog een dragelijk lid voor de Maatschappij van hem te maken, en ik twijfel niet of hij zal slagen. Doch de jonge heer kan niet altijd
studeeren, en zijn onderwijzer kan niet altijd bij hem zijn, en
in de eenzaamheid verveelt hij zich. Ik zoek dus iemand die
hem steeds gezelschap houden kan en op u is mijn keus gevallen, na alles wat ik over u, van uwe superieuren gehoord heb.
Als gij de betrekking wilt aanvaarden, zijt gij vrij van dienst
en aan mijn huis verbonden. Aan bevordering in het militaire staat dan echter niet te denken. Bij den jongen heer kunt
gij het goed hebben. Gij zult door hem noch door ons als
kamerdienaar worden behandeld veeleer zien wij in u een
makker voor hem. Wil hij rijden, gij rijdt mede, wil hij wandelen, gij vergezelt hem, in een woord gij beiden zijt als ēēn.
Mijne paarden en rijtuigen, moogt gij in zijn gezelschap even
goed gebruiken als hij zelf en wat uw salaris betreft, daarover zullen wij later wel in accoord treden. Eerst moet ik zien
of ik mijn regte man in u gevonden heb! Welnu neemt gij
mijn voorstel aan? Zoo ja dan kunt gij reeds morgen in functie treden. Voor kleeding die u dan in uwen stand past, zal
gezorgd worden!
Met dankbaarheid en zonder aarzelen nam ik dat vriendelijk
aanbod aanl 1k werd daardoor toen vrij van die lastige dienst,
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en vooral van het kazerneleven, dat mij het meest tegenstond,
wat den jongenheer betrof ik dacht, hij moest al een bijzonder
soort mensch zijn als ik het niet met hem vinden kon.
Ik spoedde mij naar Verploegh. Was ik verheugd, hij niet
minder. Jongen, sprak hij, dat is een lot uit de loterij. Nu
wordt gij een heele mijnheer en zult spoedig uwe oude vrienden hebben vergeten. Dit laatste had geen nood. Den volgenden
dag nam ik afscheid van dat lieve gezin, ik moest beloven gedurig aan te komen en het jongste knaapje vroeg me, wie hem
nu de letters zoude leeren.
Klokke elf was ik bij den Majoor, en werd in eene kamer ontvangen, waar een degelijk Indisch morgengewaad gereed lag,
dat ik voor mijn uniform verwisselen moest, en zoo gekleed
werd ik mijnen nieuwen meester voorgesteld. Ik zag spoedig
dat 't een goede jongen was, in zijn hart blijde dat hij nu geregeld gezelschap zouden hebben. Hij maakte Fransch werk
voor monsieur. Weldra schoof hij 't werk op zijde en vroeg
mij of ik dammen kon. Ik bevestigde dit, en nu moesten
dadelijk dambord en schijven voor den dag komen. Spoedig
waren wij in het spel verdiept. Eerst had ik plan hem te laten winnen maar zag dra in dat ik wel op mijn tellen mocht
passen, zoo berekenend verschoof hij, 'k had werk genoeg om
met eere het slagveld te verlaten.
Twee gelukkige jaren vlogen henen in het huis van den
brave ma j oor ! Mijn jonker en ik reden soms te paard, soms
in een gemakkelijk rijtuig, soms ook wandelden we, of we
speelden schaak of damden; maar het werk voor den heer
Wimpers mogt daardoor niet lijden, dat moest op tijd af.
De ma j oor had mij vrijheid gegeven als ik wilde, in de ee.n
of andere wetenschap bij den heer Wimpers les te nemen.
Ik koos de Fransche taal, en heb daarin door mijn onvermoeid
pogen ook goede vorderingen gemaakt. In een woord ik voelde
me bijna gelukkig!
Niet altijd zou de zon zoo helder aan den hemel schijnen.
Er kwamen donkere wolken aan den horizon, die een zwaar
onweder voorspelden. Men schreef toen meen ik 1825.
Reeds lang wist men dat het op het eiland Java, niet was
zoo als behoorde. De Javaansche Prins van Djokjokarta Diepo
Negoro, scheen te willen breken met het Ned. Gouvernement.
Voor 't oog der wereld toonde hij nog wel de trouwe vasal
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van Neērlandsch Koning, maar in 't geheim stookte hij met behulp zijner priesters het yolk op tegen de Nederlanders die er
zich gevestigd hadden en daardoor al dikwijls niet veilig meer
waren in hunne woningen.
Toen eenige daden van moord en geweld te Batavia bekeņd waren geworden, was de teerling geworpen. Diepo Negoro werd als muiteling den oorlog verklaard.
Dat gaf voor velen eene verandering van belang, en ook het
heerenleventje, dat ik tot dusverre geleid had liep voor mij ten
einde. Ik werd weder bij mijn battaillon ingedeeld. De majoor
moest ook naar zijn post, en de sergeant Wimpers kwam bij hetzelfde bataillon waarbij ik diende. Verploegh kwam om dien
tijd door een amokmaker ongelukkig aan 't einde. Zijne vrouw
en kinderen vertrokken, met een gering pensioen naar Europa.
Door mij werd de brave met opregte tranen beweend.
Ik behoorde dus mede tot de eerste militairen die naar Palembang gezonden werden. Het zoude te langwijlig worden wilde ik u, alles wat ik in dien oorlog, die ik geheel mede maakte,
heb doorleefd, verhalen. Genoeg is 't dat gij weet dat ik hem
heb bijgewoond.
Zegt nu niet, gij die in Nederland de Courant leest, en daar
ziet dat 20 Europeesche soldaten genoegzaam zijn om 300
zwartjes te doen uiteenstuiven: „O, er is niet zooveel gevaar
verbonden aan het oorlogvoeren in Indi ē". Maar wat vergist
gij u. Niet zoo zeer het vechten, maar het marcheeren met
pak en zak in gloeiende hitte, berg op en berg af, door bijna
ondoordringbare wouden tot aan de heupen wadende door moerassig water dat wemelt van kaaimannen of slangen en wat
niet al meer dat zijn moeilijkhelen die men niet kan kennen
dan door ondervinding. Daar komen nog bij de koude nachten,
soms in natte kleding door gebracht. 't Is menigmaal geschied dat de schildwachten de rustenden des morgens als 't
ware het loopen weer leeren moesten, stijf als ze waren van
den kouden nevel. Menig sterk gebouwd jongman heb ik in mijne tegenwoordigheid zien ineen zinken om nooit weer op te
staan. De Indische soldaat heeft het niet gemakkelijk.
Gelukkig was ik tot heden nog alle gevaren ontkomen, en
had het reeds tot den rang van sergeant gebracht.
In het jaar 1828 hadden wij het geluk bij zeker treffen, den
oom, de lievelings-sultane en twee kinderen van den oproeri309

gen sultan gevangen te nemen; iets, dat geloof ik veel heeft
toegebracht tot zijn latere onderwerping. Hoeveel aandeel ik in
deze gebeurtenis heb, weet ik juist zoo zeker niet meer, maar
wel dat mijn brave vriend Wimpers in dezen aanval het jeugdig leven liet, betreurd door alien die hem kenden.
Een dag of acht na dit treffen, toen generaal Michiels inspectie over de troepen hield, hoorde ik mijn naam door hem noemen. „Sergeant M." klonk het: „Gij zijt voorgedragen tot den
rang van officier, weldra kunt gij uwe aanstelling verwachten; draag dan de epaulet met even veel roem als gij de chevrons nog heden draagt.
't Was, als of ik in den grond zonk. Wie zou dat gedacht hebben, de smeerjan van het schip, herschapen in een Indisch luitenant en het aangenaamste voor mij was geen mijner
makkers benijdde mij het geluk. Sommigen dansten vol blij d schap om mij henen en riepen: hij heeft het verdiend hij
heeft het verdiend; en vraagt ge mij nu waaraan dan? —
dan weet ik het zelf niet. Ik deed wel steeds trouw mijn plicht
en kende geen achterwaartsche bewegingen dit laatste kon
mijn stijf hoofd niet dulden maar anders, hoe velen hebben
hetzelfde gedaan dat ik gedaan heb, en maakten toch niet
spoedig bevordering. Vrienden, zou in Europa ook gedurig eene
moeder knielende nedergebogen en gebeden hebben opgezonde
voor haren lieven Jan, dat het hem toch in alles gelukkig gaqn
mogt en hij op het pad der deugd door zoo veel zegen getroffen zijne wankele schreden mocht vastzetten? Ik geloof het stellig.
Nog binnen eene maand ontving ik mijne aanstelling als 2e
luitenant en kwam op Weltevreden in garnizoen.
Welk een blij weerzien, tusschen de majoor, nu Kolonel B. v.
B., zijn neef en mij. Ik moest nu veel in hun midden verkeeren, en was er toch zoo gelukkig niet als in mijne vroegere
betrekking. Ik miste er mijn vriend Wimpers. Nog herinner ik
mij onze laatste bijeenkomst; 't was veertien dagen na onze
indeeling, sprak hij tot mij: „M. ik ben zeer zwaarmoedig. Ik
geloof niet dat deze expeditie gelukkig voor mij zal afloopen.
't Is als of een voorgevoel mij zegt dat ik sneuvelen zal; ik ben
wel niet bijgeloovig maar toch men kan nooit weten. Daarom
heb ik een vriendelijk verzoek, en dit is. Hier hebt gij twee brieven voor mijne zusters in Europa. Bewaar die en val ik, zend,
.
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als ge gespaard blijft, die dan aan haar adres, of nog liever
als gij eenmaal het lieve vaderland wederziet bezorg ze zelve. In de brieven staat onder anderen ook, waar zij hetgeen ik
nalaat, bekomen kunnen. Ik heb het in goede fondsen belegd
en hoop dat het voor de goede meisjes nog een appeltje voor
de dorst zijn zal. Als gij ze zelf spreekt, zeg hen dan dat gij getuige geweest zijt, van het bittere berouw, dat ik gevoeld heb,
over het grievend leed dat ik hen heb gedaan . . . . " Dat was de
droevigste avond van mijn Indisch leven en dien kon ik niet
vergeten. De goede jongen was door zijn voorgevoel niet bedrogen.
Dacht ik aan hem dan werd ik droef te moede. Daarbij
kwam dat ik mij niet geheel van leverziekte vrij voelde, en ook
gedurende de geheele expeditie had ik taal noch teeken van
huis gehad en allerlei denkbeelden doorkruisten soms mijn
brein. Menigmaal ging ik mijmerende mijn gewonen wandelweg. Eens dat ik zoo in gedachten verdiept langs den weg
slenterde, voelde ik mij zacht op den schouder tikken. Ik zie
om, en in een ligt rijtuig gezeten was het generaal Michiels,
die mij uit mijne geestdoodende toestand wekte. 'k Had niet een
zijn rijtuig gehoord. Verrast bracht ik de hand aan de politiemuts en stamelde: „Generaal".
„Wel foei, jeugdig luitenant, gij wandelt daar als een afgeleefd soldaat! In het eerst kende ik u nauwelijks. Is dat nu de
vlugge bergbeklimmer op Palembang? Wat scheelt u. Spreek,
jongmensch, ik wil het weten".
„Generaal ik schaam mij voor de gedachten die ik voed;
Maar ik zal ze u zeggen; ik geloof dat ik het heimwee krijg —
ik moet naar huis, of ik ga dood".
„En waarom zoo'n trek naar huis? "vroeg hij.
„Generaal in bijna vier jaar heb ik geen tijding van mijne
betrekkingen ontvangen. Ik liet bij mijn vertrek eene troostelooze moeder achter. 1k vrees dat ze niet meer is maar ik
wensch zekerheid, en daarom verlang ik naar huis".
„Welnu vraag verlof"
„Maar de dienst, generaal?"
„Wat hebben wij aan een mijmerenden en half zieken luitenant, die is vooreerst beter buiten dan in betrekking, kom
vraag spoedig aan".
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Meteen kreeg ik een klein tikje met de karwats, en daar
reed de goede generaal verder.
Ik deed, zooals hij mij gezegd had, en kreeg een tweejarig
verlof naar Nederland.
Mijn eerste werk was den generaal dank te zeggen. Van hem
kreeg ik veel dat mijne reis veraangenamen kon, en weldra was
ik aan boord van het snelzeilend fregat „de Vrouwe Elize".
Wij zeilden voorspoedig en na ruim tachtig dagen kwamen wij
in het lieve vaderland.
Ik zat te Vlissingen in een goed logement uit te rusten. Het
eerste dat ik in Nederland teruggekeerd proefde was een appel, wat smaakte mij die goed. Daar waren toen onze Indische
vruchten niets bij ! !
Een zacht bed noodigde mij dien avond
te ruste en weldra lag ik in de armen van den slaap!
een
koning te rijk! Wat dwaalde den volgende morgen, daar wakker liggende al niet door mijn hoofd! Zou ik naar R. schrijven,
en mijne aankomst in het vaderland melden? of zou ik ze verrassen, de geliefden, als ze nog leefden? Ja, verrassen! zoo
maar in eenen met de deur in het huis vallen dat zal, dat
moet geschieden.
Dus zonder aan mijne betrekkingen eenige kennis te geven
van mijne aanstaande komst, vervolgde ik de reis, en kwam
behouden op een Donderdagavond te Deventer.
In die stad is des Vrijdag een weekmarkt, waarop ook vele
Rijssche wevers te vinden zijn, die daar met fijn linnen ter
markt komen. Ik was dien Vrijdag des morgens reeds om elf
ure op den Brink, en wien ontmoet ik?
een oud vriend van
mijn vader
die ons vroeger veel bezocht. Hij was even
als deze, linnenwever en woonde in onze buurt.
„Goeden morgen, oom Rutger, hoe gaat het u sprak ik?"
Hij zag mij aan maar herkende mij niet.
„Mij gaat het goed, mijnheer; maar ik ken u niet".
„Bedenk u eens, en neem mij eens terdeege op, misschien
herkent gij nog wel eenige familietrekken.
„Neen, mijnheer, ik ken niemand onder de soldaten, en vooral niet onder de hoogheid".
„Nu, zoo hoog ben ik eigentlijk niet, maar vindt gij niets
aan mij waardoor u zich mij kunt herinneren?"
„Neen, niets mijnheer".
„Hoe gaat het B. A.? en leeft zijne vrouw nog?"
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„O, goede Hemel, nu zie ik het. Gij zijt Jan M.
„Dezelfde, goede Rutger-oom. Ik ben die stoute Jan die
vroeger dikwijls goeden raad van u ontving maar dien toen
in den wind sloeg”.
Het gesprek werd nu recht hartelijk tot ik hem vroeg, of
heden naar R. terug ging. Dit bevestigde hij, en ik verzocht
hem den mijnen met mijne komst op den volgenden morgen
bekend te maken. Ik zou komen met den postwagen. Bij beter inzien dacht mij, dat het zoo geh'eel onverwachte wederzien
moeder te veel zoude aangrijpen. Dit kon erge gevolgen hebben. Rutgeroom beloofde nog denzelfden avond tot de mijnen
te gaan. Ik gaf den ouden man eerst een goed maal en nam
toen afscheid. Wat blijde was ik, nu ik wist dat al de mijnen nog leefden en gezond waren en Rutger was wellicht
even blijde dat hij het groote nieuws in R. zou brengen.
En of dat groote nieuws ook eene beweging in R. bracht!
Den geheelen avond werd Rutger-oom lastig gevallen door vragen. De meesten kon hij natuurlijk niet beantwoorden. „Wacht
tot morgen, dan komt hij zelf", en die morgen kwam . . . . In
den nacht voor dien, heb ik weinig geslapen. Dan was ik met
mijn gedachten in huis, dan in de Indi8n. Dan bij den dood van
Wimpers, dan bij de ongelukkige weduwe van Verploegh. Met
vreugd zag ik het morgenlicht in mijne kamer schijnen. Ik
kon nu met opstaan en mij naar beneden begeven. Nauwelijks
gunde ik mij tijd tot behoorlijk kleeden. Ik spoedde mij naar
het posthuis en nam plaats naar R.
Om halfzeven uur reed de postwagen af.
Personen van jaren, onder mijne lezers die een halve eeuw
geleden, de kasten, die men postwagens noemde gekend hebben, zullen erkennen dat thans het reizen veel aangenamer
is! Dat gestoot in de groote ruimte zoolang er straatweg kon
gehouden worden, dan dat sukkelend voorwaarts, als men op
zandgrond kwam ofschoon vier paarden hun best deden; wie
uit dien tijd heeft het niet ondervonden en toch, ik deed met
genoegen de refs.
Tot hiertoe het verhaal van onzen held. Zullen we hierbij
eindigen, neen. De lezer wenscht toch zeker meer van onzen Jan te vernemen, en hetgeen we nu zullen verhalen is zeker niet het minst tref f ende; dit achterwege te laten zou jammer zij n.
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Zoo als men begrijpen kan was, het geheele dorp vol over
de terugkomst van Jan M. Ook de schooljeugd had zich dicht
bij het logement geplaatst, waar de postwagen moest aankamen. 't Was Zaterdag, er was geen school, en ieder wist lets
van Jan M. to verhalen. Deze had dit, die weder lets anders
van hem gehoord. 't Was door jeugdige ooren opgevangen en
't werd door jeugdige verbeelding vergroot aan de makker terug gegeven.
Wat duurde de tijd lang alvorens die verlangde wagen
aankwam.
't Was Februari. Er lag nog sneeuw, maar toch was het
dooiweder. Uit verveling wierpen de kleinen soms met sneeuwballen, waarvoor zij 's Maandags straf ontvingen.
Eindelijk, eindelijk daar komt het gevaarte aanhotsen met
de vier bekende knollen bespannen.
Wat opschudding wat beweging! Alles liep naar de andere
zijde der straat en och, daar zag men het oude moedertje van
den komenden Jan M. achter den wagen op de kousen. De
klompen had ze reeds verloren! 't Was een aandoenlijk schouwspel.
De bolderwagen houdt stil de postilion opent het portier --er stapt een in uniform gekleed breed geschouderd rijzig jongman uit en werpt zich in de armen eener oude vrouw, onder
den uitroep: „moeder, mijne moeder!" „Jan, Jan, mijn jongen mijn jongen heb ik u weer" Meer kan ze niet, ze
ligt bezwijmd aan de borst van haar verloren maar nu weder
gevonden zoon! Hij draagt dien lieven schat in het logement
de onder de nieuwsgierigen aanwezige geneesheer geeft opwekkende middelen, en spoedig weder bijgekomen zit de oude
op de knieēn van Jan gelijk een kind op die eens vaders. —
„Beste Jan heb ik u weder?" en dan woelde zij met hare
handen in zijn nog dicht hoofdhaar of streek hem over het gelaat en kuste hem o zooals eene moeder slechts kussen kan!
Geen der omstanders die ongeroerd bleef bij dat tafereel! 0
die liefdeblijken van den zoon tot de moeder van de moeder
tot den zoon, hoe grepen zij de aanwezigen in het gemoed! De
kamer was stampvol, en toch was er diepe stilte.Alleen de moederlach, of wel haar blijde zuchten of diep ademhalen kon men
hooren.
De logementhouder schonk beide een glas wijn en hierdoor
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wat op zijn verhaal gekomen, sprak de luitenant: „Kom moeder, nu naar huis!"
„Neen jongen eerst naar uw zuster, die woont niet zoo ver
af, daar over de markt, achter de kerk, daar woont ze, en daar
wachten alien die u lief zijn".
„Kom dan," sprak de zoon.
De markt of zoogenaamde schild stond vol nieuwsgierigen
maar elk maakte eerbiedig plaats voor moeder en zoon.
Hoe treffend! Jan had haar om haar midden genomen en
droeg haar als 't ware op zijn armen. Hoe zag hij vol liefde
en trouw, op dat oude eerwaardige gelaat. Toen men zoo de
woning der zuster zoude ingaan, steeg er ēēn roep naar boyen: „Leve de Luitenant!"
De woonkamer der zuster was ook al opgepropt met nieuwsgierige vrienden, zoodat Jan nauwelijks plaats voor zich en zijne moeder bekomen kon, maar eenmaal op zijne plaats gekomen, richtte hij het woord vriendelijk tot het gezelschap en zeide: „vrienden, wat ik u verzoeken mag, och, laat mij nu 6.6n
enkel uurtje alleen met de mijnen, later zal ik u alles verhalen
wat er alzoo met mij is voorgevallen, maar nu wilde ik gaarne eenige rust hebben". De menschen voldeden bereidwillig
aan zijn verlangen.
„Goddank ja, moeder! wedergevonden en door 3e goedheid
des Hemels u niet geheel otiwaardig! Dientje dierbare zuster, dank voor uw bijbel. Die was mij tot troost, tot steun,
tot onderrichting, als ik soms zwak was, dan maakte mij het
Woord weder sterk! Het gaf mij nieuwe kracht tot strijden
en volhouden in het goede". „Te Harderwijk wierp ik hem als
oud vuil in mijn koffer, ja, had ik er maar een kooper voor kunnen vinden. Nu kan niemand hem voor goud van mij bekomen.
Dank, nogmaals dank voordat grote geschenk (na een kleine
pause) . Maar, vrienden, waar is vader toch?" „'k Heb alien
gezien en omhelsd en hem nog niet waar is hij toch?"
Nu zoo met de zijnen alleen, vroeg hij: „Moeder kunt gij mij
vergeven? Moeder, wat heb ik u een leed en smart veroorzaakt en Uwe levensdagen vergald, neen, gij kunt mij dunkt
me, niet meer liefhebben".
„O, Jan! zwijg bid ik u; spreek zoo niet. God heeft mijn gebed verhoord, ik had u verloren, maar heb u wedergevonden
nu is alles goed!"
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„Jan", fluisterde zijn zwager hem in 't oor", vader staat
Binds in de weefkamer, hij durft niet hierkomen hij vreest"
Naui hoort Jan dit, of hij roept: „Vad.er, vader kom toch
bij uw zoon". Daar kwam hij aan, met ten gronde geslagen
oogen. Jan, stamelt hij, en wil verder spreken, maar Jan valt
er op in. „Vader,. vader vergeef uw ondeugend kind, alles wat
ik u vroeger gedaan heb, vergeeft het mij! 't Had beter gegaan als ik goed gewild had. De schuld ligt alleen bij mij. 0,
die slag en die stoot dien ik u heb toebracht; en uw bloed deed
vloeien, ik heb in Indi ē de pijn daarvan meer dan eens gevoeld. Eerst, vader, moet gij mij alles vergeven eer ik mij voor
goed gelukkig gevoel!"
De vader stak den zoon de vergevensgezinde hand toe, maar
deze wierp zich in zijne armen, en de oude moeder zonk op
hare knieen, uitroepende: „nu laat Gij Heere uw dienstmaagd
henengaan in vrede, want zij heeft hunne verzoening gezien!
In de woning van den wever B. A. vond men sedert gelukkige menschen en de dagen vloeen als 't ware daarhenen onder 't verhalen van elkanders lotgevallen. Dan was de beurt
aan Jan, dan aan de ouders, of aan een ander. Hoe genoeglijk
rolde hun leven voort. Aan het verleden werd niet eens meer
gedacht; en de luitenant was spoedig in het plaatsje algemeen gevierd. Bij notabelen en minderen, overal was hij welkom, overal werd hij uitgenodigd; en uit ieders woning ging
hij veel te vroeg huiswaarts. Hij wist zoo boeiend te verhalen!
Zoo had men 't jaar 1831 bereikt. Reeds schreef men: yen
Februari. Een slag door geheel Nederland werd gehoord; de
Luitenant ter zee J. C. J. van Speijk offerde zijn jeugdig leyen op om de eer van de Oud-Hollandsche vlag te redden. Toen
deze ten vorigen jare den stoot gegeven had tot het bombardement van Antwerpen, had Luitenant M. veel goeds van den
jonge held verhaald. Hij had hem voor Palembang leeren kennen en aldaar reeds zijn moed en vastberadenheid bewonderd. Hij dweepte met den jeugdigen van Speijk, en hoe meer
men in de societeit of waar ook over hem sprak, hoe meer de
zeeheld in de achting van het publiek rees. En toen die slag
gevallen was, kende zijne vereering bij het yolk perk noch pawl.
Er werd een feest ter zijner eer gegeven en door ieder inwoner gevlagd en geillumineerd. De societeit, het stadhuis en
den toren waren 's avonds prachtig verlicht en tot laat in den
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nacht duurde de vreugde der opgewonden maar niet uitgelaten menigte. Hoe flikkerden die vlammetjes in de glazen, en
daartusschen, en daarboven de Nederlandsche vlag.
Maar we loopen de gebeurtenissen vooruit want onze luitenant M. had niet eens het genoegen dit, ter eere van zijn vriend
gegeven feest bij te wonen.
De verwikkelingen in Belgiē waren er niet beter op geworden, en Z.M. de koning gaf order, ook de rustende schutterij en
onder de wapens te brengen. Toen dit besluit bekend werd, begaf onze luitenant M. zich naar 't Ministerie van oorlog en
bood den lande zijn dienst bij 't leger aan. Indien men hem
noodig had wilde hij liever in de gelederen strijden, dan zij ne
verdere verlofdagen in ledigheid doorbrengen. Hoe ongesteld
hij zich toen ook reeds gevoelde, hij wilde waar hij kon nuttig zijn! Ach, het was hem niet gegeven zijn land meer te
dienen. Zijn toestand werd hoe langer hoe zorgelijker. Zijne gF..laatskleur nam die saffraanachtige geelheid aan, die een leverziekte kenmerkt, en na eene kortstondige ziekte sleepte hem de
doodelijke kwaal onverwachts ten grave. Twee dagen na zijn
overlijden kwam zijne aanstelling als Luitenant bij het leg er
te velde.
En zijne oude moeder? 't Is bijna onbegrijpelijk, hoe gelaten zij dezen harden slag droeg. „Hij is voor mij niet verloren",
zeide zij: „Ik heb hem wedergevonden! slechts eenige weinige
jaren is hij mij voorgereisd naar het Huis waarin vele woningen zijn. Daar wacht hij mij nu, zoo ik op hem hier wachtte.
Ik zal komen, ja, Jan, ik zal komen, en dan zijn wij voor eeuwig bijeen, daar waar geen Oost of West ons meer scheiden
kan, en waar geen tranen meer geschreid zullen worden".
Op den 2e Februari 1831 werd zijn lijk ter aarde besteld.
Nooit heeft zoo'n plechtige optocht te R. plaats gehad. De kist
werd gedragen door twaalf jongelingen uit de gemeente, en aan
de groeve werd door den leeraar eene rede uitgesproken die
tot in het hart greep. Een luid gesnik was 't eenigst dat men
op 't kerkhof hoorde.
Rust zacht, verloren maar wedergevonden zoon tot de jongste urel
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Een au-to-da-f6 in Twenthe. Anno 1544
Ik pijn mij, dierber zusterke, als ik u zie in de mijmeringhe
zoo als dat duurt reeds zovele dageni Vroeger vertrouwdet
ge mij alles, en troostte ik u des noodig zooveel ik mogte
thans zijt ge stille en zuchtend, en vraag ik U dan schrikt
gij op, en antwoordt, dat u niets hindert, alsof gij Uwe zuster
die bijna twintig jaren ouder is, zoudt kunnen om den tuin
leiden! Neen, liefste Maria, leg het daar maar niet op to e .
Gij doet mij slechts te meer smarte aan. Hindert U iets —
waarom mij er geen deelgenoot van gemaakt? Twee kunnen
altijd meer dragen dan ēēn. Bovendien hebt gij het zelfs
onzen goeden Vader beloofd ginds op dat kamerken, toen
hij op de sterfbedde lag en U aanbeval aan mijne meerdere
ondervinding in deze booze, booze wereld! 0, toen ommers
wierpt gij U aan mijnen boezem en beloofdet mij als uwe
moeder te gehoorzamen, en ik deed stillekes de belofte eene
moeder voor U te willen zijn. En nu ik kan het niet meer
wezen, want gij onthoudt mij Uwe harts -geheimen. Gij verbergt mij Uwe kwale en hoe zal ik haar dan genezen? Gij
mistrouwt mij, als ware ik U een vreemde. Heeft dat Ursel
aan hare Maria verdiend?? Zoo sprak de oudste der twee zusters die in het martelaarsboek bekend staan als Ursel e n
Maria van Beckum, tot de jongere, die sedert eenige tijd
stil en afgetrokken geworden, iets op het harte droeg, dat
zij te vergeefs voor de oudste trachtte te verbergen.
Beckum, een buurtschap een half uur wandelen van de
Stad Delden in Twente gelegen schijnt vroeger een bezitting
geweeit te zijn van een adellijk geslacht. Immers, ofschoon
mij tot heden noch; Ridder, noch Knape van Beckum is
voorgekomen, is ten eerste mijne belezenheid zoo groot niet,
en ten tweede is het eene stellige waarheid, dat onder de
landlieden nog gesproken wordt van: „het Huis te Beckum,
en van de twee laatste bewoners als van de juffers van Beckum. Misschien was de bezitting niet van grooten omvang,
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mogelijk was de adellijke bewoning maar zoogenaamd spijker,
zoals er vroeger weer naar dien kant in de Twenth gevonden werden. Hoe 't zij, stellig is het, dat in bovengenoemd
jaar het huis bewoond werd, door het genoemde Zustrenpaar.
Maria had op de aanspraak harer zuster een diepen zucht
geslaakt, en was naar haar kamerke gegaan, zonder te antwoorden maar met tranen in de oogenl
Ursel bleef als onbeweeglijk op haren stoel zitten en zuchtte „Mijn God, wat dit worden moet!
Opeens schiet haar te binnen Heer Johannes, Pastoor te
Delden, die waardige grijsaard, die haar zoo dikwijls met
raad en daad had bijgestaan. Dezen tot haar hulp interoepen
stond bij haar vast, want zij kon hare twintig jarige zuster
zoo niet langer zien lij den; maar of ze tot hem gaan zoude
of wachten tot hij zelf op Beckum komen mocht, daarover
wilde zij nog eens nader denken. In alien gevalle, indien zij
ging, moest Maria daarvan niets weten. Daar herinnert
zij zich dat deze de gewoonte heeft, van minstens twee maal
ter weeke, een uitstap j e te doen, naar het uiterste van het
groote Twickelder-bosch. Er woonde daar in eene hutte de
Weduwe van een koddebeijer, die in dienst van Heer Goosen
van 't Wickel tegen wilddieven of zigeuners het leven gelaten
had en eene vrouw met een lief kindje een dochterke van
zoowat vier jaren naliet. Dezen vrouw nu had vergunning
van den trotschen Heer bekomen, levenslang de hut te rnogen bewonen die vroeger haar geheele geluk omsloten heeft
maar haar nu als een droevig graf voorkwam. Sober, geheel
armoedig had zij het daar met haar kleine, maar het nijpende was weggenomen sedert de zusters van Beckum met haar
toestand bekend geraakt waren, er vooral Maria van of dien
tijd gedurig met overschot van spijze of met afgelegde kleeden tot haar kwam en dien nood zooveel mogelijk verligt
te. Door dit gedurig zamenkomen was een gemeenschap ontstaan die toen togh nog zoo iets bijzonders niet was als heden, nu de meerdere verlichting en beschaving schijnt voorteschrijven, dat de menschen in twee soorten verdeeld moeten zijn, rijken en armen, waarvan de laatsten als 't ware
een weenig minder geschat moeten worden dan d' eersten.
Zoo was 't toen niet. Die trouw en eerlijk leefde mogt op
de welwillendheid niet alleen, maar kon dikwijls op de vriend,
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schap bogen van hem, onder wien hij een betrekking bekleedde.
Naauw was des anderdaags de „noen" afgeloopen of Ursel dacht, dat Maria zich naar de hutte zoude begeven met
eenige versnapering voor de arme weduwe. In dien tusschentij d wilde zij tot Heer Johannes gaan en hem vragen
wat te doen, opdat hare zuster weder mogte op gewekt worden uit hare „mijmeringhe"
Maar 't gebeurde niet. Maria nam den spinrokken en begon zuchtend het zachte vlas tusschen hare zachte vingertjes
tot draden te verwerken. Dit deed Ursel vragen, of zij wel
dacht aan hare gewone wandeling, en of zij ook liever had
om zamen te gaan? Gretig werd dit aanbod aangenomen en
weldra zien wij de beide zusters op weg naar de schamele
woning wel beladen met gezonde spijzen en met daarbij
ook eenige snuisterijen voor de kleine. Niet boertende of
keuvelende als wel anders, maar stil en als in gedachten verzonken werd de weg afgelegd. Dankbaar ontving de bewe133digde de gaven uit handen der Freules; gaf een weenig er
van aan haar dochterke, en zette zich toen, na alles in de
„spinde" geborgen te hebben, bij het zustrenpaar needer. „In
trouwe, Juffer, zoo wendde ze zich tot Maria; „ik wist niet
dat uw zuster ook de schamele woning bezoeken wilde, van
de „vreemde" in Uw midden, die ver van de haven tot h eden U alleen had, waarmede zij eenige troostrijke woorden
spreken kon! Nu, ik danke haar zeer voor dat ze mij arme
met een bezoek vereert. Misschien was ze de spreuke indachtig van den Heer als hij daar zegt: „Zalig zijn de barmhartigen; want hun zal barmhartigheid geschiedenl
Ursel keek wonder op toen de arme zich aldus uitliet. De
Heer, die dat zeide, wie zou die Heer zijn? Goosen van Raesvelds van 't Twickel? die was het niet, dezen kende zij bij
hooren zeggen als hardvochtig en wreed, en zijn rentmeester? Och, de arme huislieden hadden nog liever dat de ongerechtigheid zelve op den Huize woonde, dan dat die handlanger der ongerechtigheid den meester konde spelen. Was
Heer Goosen te Brussel, dan was de landman onderworpen
aan de grootste knevelarijen; daarvoor was hij bewaard van
den eigenaar bij de tegenwoordigheid. Neen Goosen was
niet gierig, maar Goosen was een woestaart. Met de eene
hand kon hij soms zegenen, terwijl hij met de andere sloeg;
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het gebeurde meer malen, dat om een licht vergrijp, de
landman zich een dracht slagen getroosten moest, doch die
dan ook later door eenige „rozenobels" als 't ware vergoed
werden. Hadde hij in zijn rentmeester een ander mensch gevonden, hij zoude misschien anders en beter geweest zijn,
maar deze vond er zijn belang bij, hem zoo mogelijk nog
slechter te maken, dan hij reeds van nature was! Ware het
nu nog bij het slaan der landlieden gebleven, hoewel op zich
zelf reeds meer dan erg genoeg, maar de huurling wist
den meester ook lust in te boezemen tot vurige daden en
leerde hem jacht te maken op de eerbaarheid van de jeugdige idochterkens der onderhoorigen.
Ter eere evenwel van Heer Goosen moet gezegd worden
dat de rentmeester veeltijds buiten den waard rekende, daar
zijn leerling zelden op het wild schoot, dat de dienaar voor
hem opspoorde. Misschien was het wel adelijken trotsch die
zich niet vernederen kon tot de dienstbaren van zijn huis,
misschien was het ook wel het betere „ik" dat in elk mensenhart klopt. Wie zal het ons zeggen! Genoeg het behoorde
hier tot de zeldzaamheid als de booze slaagde.
Op zekeren avond echter kwam hij op het kasteel en
sprak: „Nu heb ik Uwe Genade te melden, dat ik eene ontmoeting gehad heb, die ik mij haaste U te mededelen.
Uit de hutte der koddebeijers weduwe kwam eene juffer
schoon als de dageraad! Ik wist ze niet te huis te brengen,
en schuchter als ze was, gunde ze mij den tijd niet haar
aantespreken. Maar de weduwe moest mij uit den droom helpen, en na veer dreigen bekende ze mij ten laatste dat ik
een der juffers van Beckum gezien had. Zij smeekte mij
echter dit aan niemand kondt te doen, omdat die deerne
niet wil dat de wereld weet hoe ze in stilte goed doet. De
weduwe gelooft dat hare komste een geheim zelfs voor de
oudere zuster van het meiske is, maar schoon is zij ; en als
Uwe genade verkiest dat ik haare wederkomst bespieden
zal, en er U dan kennis van geven zij hebbe mij te gebieden!
Goosen, die niet op Beckum was geweest, dan toen Maria
de kinderschoenen nog .droeg, gevoelde wel den lust in zich
de kleine Maria als maagd weder te ontmoeten, maar wat
de rentmeester gedacht had bij hem optewekken, daarvan
stond geen sprake toen nog in zijn binnenste.
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Doch zoo voortverhalende zouden wij de geschiedenis
vooruit loopen; wij moeten terug tot het eerste bezoek dat
Ursel in gezelschap van Maria bij de weduwe aflegde.
„Goede vrouwe, van welken Heer spreekt gij? vroeg Ursel. „Wel van den Heer van leven en van dood; van den Schepper van hemel en aarde! Hebt gij dan nooit gelezen dat Hij
eenmaal in de wereld verschenen is, om zondaren tot bekeering
te brengen, en om hun lessen van levenswijsheid te leeren? Nu
onder die lessen behooren ook menige schoone spreuken. waarvan ik daareven er een van op Uwe komste hier toepaste.
Vrouwe, waar staat dat geschreven; in mijne boeken van
vader Johannes ontvangen, lees ik de 3 niets!
Hier zag de weduwe op naar Maria met een vragend oog
en ietwat bedrukt antwoordde ideze: „Och Lijsbeth, ik voelde den moed niet; ik was te zwak! Kind, dan hebt ge mijnen
raad niet gevolgd en niet aangehouden in den gebede, om
hulp en kracht van boven, zooals ik U bevolen hadde. Zeker, in deze tijden is het ons bange, wanneer wij op o11s
zelven steunen maar als wij de knieēn buigen en de handen
vouwen, dan krijgen wij kracht ten goede; want de Heer
wil de helper zijn van zijne getrouwen. Zulks heeft hij beloofd! Was ik ook bange, toen ik u reeds bij uwe tweede komste dorst spreken van den ēēnigen Zaligmaker onzer zieken?
Ik kon toen toch ook niet bevroeden, dat gij gehoor zoudt
verleenen aan de bede van de arme Lijsbeth, om uwe ziele
te redden van den algehelen ondergang evengoed mogt ik
vreezen dat gij mij zoudt aanklagen bij de kerke als de nieuwe leer toegedaan. Maar ik kende die vreeze niet; ik was
sterke in mijnen God die elk der Zijnen daar toeroept:
Preedikt mijn Evangelie allen creaturen! Hoelang zoomeer
verbaasd had Ursel de vrouw aangehoord. Op eens gevoelt
zij eene angste om het harte, die haar meer malen het teeken des Kruises doet maken, en haastig opstaande vat zij
de hand harer zuster, en onder het uiten der woorden: Maria
kom mede, kom mede ! ! verlaat zij onwillig gevolgd door de
jongere, de woning, geen groet achterlatende.
Onder het naar huis keeren, hoorde men haar gedurig zeggen: Moest ik dat beleven? H. moedermaagd, bid voor
het dwalende schaapke; breng haar terug op uwen stal eer
dat het geheel in de wildernisse dwale, en eindelijk ellendig
-
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omkome! En te huis geen enkel woord tot de schuchtere
geene bestraffing, maar ook geene goedkeuring. Er was
een ijzeren slot op haar harte gelegd. Stilzwijgend plaatste
de oudste de beide bidstoelen, als naar gewoonte naast elkander, om te zamen het avondgebed te doen alvorens zich
ter ruste te begeven; maar inplaats dat Maria nevens haar
knielde, gaf zij nu bepaald te kennen, dat zij geen deel meer
nemen kon in een bidden, dat voor haar eigenlijk geen bidden meer was. Zij had moed gekregen nu. Zij wist dat hare
zuster niet meer geheel onbewust wist van de verandering
die bij haar had plaats gegrepen sedert zij de koddebeijersche
bezocht. Angst had haar vroeger de keel als 't ware toegenepen, als zij 's avonds hare zuster de nu afgelegde bekentenis wilde doen, maar nu slechts een gedeelte van haar geheim door een ander was uitgelekt, nu gevoelde zij zich zeer
magtig het in zijn geheel blootteleggen. Zij had kracht gekregen op het gebed.
Zuster, die ik lief heb als me zelve, zoo begon ze, met trdnen in d' oogen, zuster dwing mij niet tot iets, dat ik onmooglijk meer doen kan; Plaag mij, sla mij, ontzeg mij Uwe
liefde, alles zal ik verdragen, maar dwing mij niet om iets
van de eer die alleen mijnes Heeres Heiland toekomt, aan
een ander al is het dan ook zijne Moeder te geven. 0, dit
dierbaar kleinood hier haalde zij een bijbeltje uit haren
boezem o, dit dierbaar kleinood, heeft mij een betere en
veiliger weg gewezen om gerust te mogen sterven dan ooit
Vader Johannes gedaan heeft. En toch ook hem heb ik lief
en bidden zal ik, dat de Heer die mij licht gaf, ook van dat
licht overstorte in uwe en zijne ziel! Maar goede zuster
lees dit, en zij sloeg enige hoofdstukken van het Evangelie
van Johannes op. Daar zuster lees dit en de Heer heilige het
aan uw harte. Maar de zuster las niet, maar toch de zuster
wees ook niet met verontwaardiging het aangeboden boek
van de hand. Zij nam het, bezag het van alle zijden, en sprak
slechts: „arm schaapke!"
Geen slaap look dien nacht hare oogen. Beide in het gebed
verdiept, baden zij d'een voor 'd ander, om van de dwaling
haars wegs gebragt te worden tot het licht, en welkom was
't haar beide zeker, toen de eerste zonnestralen door de
vensters vernomen werden!
,

,
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Het morgenwerk ging zijnen gewonen gang. In die dagen
hidden de juffers er nog geene meide op na, om de kamers
in orde te houden en aantevegen, neen, dat was eigen
werk. Slechts voor het ruwere en boerenbedrijf werd eene
dienstbare gehouden maar in het binnenste der woning
kwam deze zelden om iets te verrigten.
En toen nu alles wederom geregeld en schoon op zijne
plaats stond nam Maria stilzwijgend den spinrokken, en Ursel een borduurraam bij de hand; zij was ijvrig bezig aan
een kleed voor het lieve vrouwe beeld in de kerk te Delden.
Terwijl zij daar werkten, hoorde men den kettinghond
blaffen, te kennen gevende, dat er iemand naderde. Ursel
stond op, zag door het venster en riep vol blijdschap uit: „vader Johannes, Vader Johannes. Deze was geen vreemdeling
op den huize, want in plaats van groot misbaar te maken, gelijk hij deed als een vreemde naderde, kwispelstaartte nu de
trouwe wachter aan de poort, alsof hij een oud vriend verwelkomde Hartelijk werd de goede grijsaard door de meiskes
ontvangen, en weldra zat hij in den gemakkelijken stoel en
rustte van zijne lange wandeling. Zijn menschkundig oog
zag spoedig dat het hier niet zoo was, als wel vroeger, waarom hij ook niet naliet te vragen: „Zusterkens, hoe zoo stille?
Toch igeen slechte tijdinge van de familie uit Utrecht? ,Nee,
Eerwaarde, de slechte tijding komt van ietwat naderbij,
sprak Ursel eenigszins bits en scherp.
Die toon Ursula, van spreken, hoor ik niet gaarne. Liever
heb ik dat de stemme zoet klinkt en wel luidt. Toch geen
twistinge hoop ik, tusschen u beide? Ziet, hoegoed hoe liefelijk is het dat zoonen van het zelfde huis in vrede en eensgezindheid leven! Dat sprak reeds een braaf man in de oudheid, en .dat zeg ik hem na, even als dit: Waar liefde woontgebiedt God de zegen!
Maar goede Vader het kan er toch wel naar zijn, dat i emands gemoed vol wordt! 0, wist gij alles, misschien was
Uwe tale nog bitser dan de mijne zoo even.
Zulks zoude ik niet willen hopen, en daarom vraag ik u
voorlopig, maak mij uw igeheim maar niet bekend opdat ik
niet in de verzoeking kome, de zachtmoedigheid te verliezen,
die ik zoo lief heb, en waarbij ik mij zoo wel gevoele.
En toch, goede Vader! ik moet er U mede bekend maken.
,
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Reeds had ik het plan tot U te komen in de „Weeme" maar
gij maakt het mij door Uwe komste makkelijk. 0, Vader, Vader, mijne zuster de arme Maria .daar! Och red, red haar
van hare dwalinge; haar eeuwig wel of wee, is er aan verbonden! Ik twijfel niet langer of zij is der nieuwe leer toegedaan! 0, mijn Maria, die ik zoo lief heb, eene kettersche,
eene verlorene, eene verworpene. Vader Johannes, red haar
of ik besterf het!
Bedaard meiske, en neem een weinig van dit, opdat uwe
zenuwen tot ruste komen, gij zijt gansch ontdaan! Zoo
sprak de oude, maar hij zag toch met verwonderde oogen op
Maria, die bleek maar niet ontsteld achter haar spinnewiel
zat, echter nog geene aanstalte tot spreken makend. Zij spon
al voort. „Wat is U geschied, Marieke? ik hope niet, dat uw
oude zielezorger zich over u schamen moet? neen dat wil er
nog bij mij niet in; kom aan! doe zooals gij reeds zoo dikwip.s
zelfs buiten den biechtstoel gedaan hebt, kom leg uw harte
naakt en bloot, voor hem die uw tijdelijk en eeuwig welzijn
zoo gaarne wil behartigen! Ja, goede HeerOom, dat wil ik
doen, en ik wil het doen in de hope, dat gij door mijne woocden ook iets smaken moogt, van wat in het dierbare boek
staat, en dat ik straks aan Ursel gaf, als het daar zegt:
Hoe zoet zijn mij de redenen Uwes monds! Ja, de redenen
die idaar gesproken zijn door den mond des Heeren Jezus.
Ze zijn zoet, veel zoeter dan honingzeem!

Hoe

roept Hij ne

-

derbuigende in genade tot ons! Komt allen tot mij, die vermoeid en belast zijt, en ik zal u ruste geven en als wij daar
van hem hooren ,,die in den Zoon gelooft heeft het eeuwige
leven, maar die den Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven
niet zien, Gods toorn blijft op hem!" Vader, het is waar,
gij verwacht van mij, .dat ik U verhalen zal de veranderinge
die er met mij geschied is, en waardoor zuster zoovol vreeze over mij is, och alleen daarom, omdat zij nog geen toegang
gezocht en bekomen heeft tot Hem, die de lasten der zond.e
voor ons getorscht heeft op het vervloekte kruishout!
Weet dan Vader, dat aan het einde van Heer Goosens bosch
eene hutte bewoond wordt, door de weduwe van een koddebijer! Arm en bijna alles missende woont zij daar met haar
dochterke. Op eene wandeling kwam ik vermoeid in hare woning, en vroeg een weinig te rusten en eene teuge frisch wa.,

,
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ter, dat mij weiwillend gegeven werd. In het gesprek met haar
verhaalde ze mij, dat zij verre uit Duitsland voor een tiental
jaren met haar echtgenoot naar hier gekomen was, en gelukkige dagen beleefd had, aan de zijde van een minnenden
echtvriend. 0, sprak de vrouwe, (neen, maar dit was, toen
ik haar ten tweede male bezocht, en lets tot haar nooddruft
had medegebragt) maar toen sprak ze: 0, als mijn Heinrich
's avonds naar mij kwam zitten en wij ons kindeke ter wiege
gelegd hadden, en haar den Heere bevolen hadden dan mogten wij zoo smaken, dat het zoet en zalig is te spreken over
de dingen, die het koningrijk Gods aangaan! Wij mogten dit
hier zoo vrij doen, afgelegen als we woonden, zonder vreeze
voor verspieding. Och, aan deze zijde van uw vaderland
heerscht nog de dikke duisternisse, en zoolang de Spanjaard
hier den meester speelt, zal menschelijkerwijs gesproken
daarin wel geen verandering komen. En waren zij 't gewaar geworden, vooral Heer Goosen, die trouwe zoon der
kercke en zijn huiskapelaan, die drijven zonder kennisse en
oordeel; zeker ze zouden ons hebben verjaagd zoo niet erger,
maar hier als van de wereld gescheiden, hier mogten wij zingen hier mogten wij bidden; hier mogten wij omgang houden met onzen Heer en Heiland! met Hem die alleen, de weg
de waarheid en het leven is! Hier kenden wij niet de litaniēn der kerke, hier gebruikten wij niet den rozekrans,
hier prevelden wij niet het „Wees gegroet! maar hier baden
wij zooals de Geest ons ingaf te bidden, en als op dons rustten vervolgens onze leden op het harde bedde van stroo!
Dat ik, Vader, als een riet beefde bij deze woorden behoef
ik U niet te zeggen; ik was in vreeze dat ik een waanzinnige
voor mij had, en wenschte mij uren ver van daar, doch
zij vervolgde „maar sedert mijn Heinrich door den lieven
Heere God tot zich geroepen is, is het mij zoo eenzaam, zoo
stille en hadde ik dit dierbare boekske niet, ik zoude soms
in vertwijfeling raken; maar nu, als het uur daar is, dat ik
vroeger mijn man verwachtte, open ik dat boekske en ik
vind er troost in en bemoediging, en ruste en vrede en hope
op een zalig wederzien, maar toch, ik mogt zoo gaarne iemand terug vinden, met wien ik spreken kon over de groote
werken Gods, en over Zijne genade in J. C. bewezen, die alleen de middelaar is tusschen God en de menschen!
,

,

,
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Wat de kerken en de priesters ons ook willen diets maken
van de voorbidding der Heiligen, zelfs van die zij Koningiane
des Hemels noemen, het zijn slechts mensen vonden waarvan de H. Schriften niet ēēn woord rept. Waarom neemt de
Kerke ook geen Engelen als haar voorbidders? Engelen zijn
toch hooger wezens, en van af hunne schepping reeds volmaakt.
Neen, lieve, dat kwam haar zo goed niet te pas 't moesten gestorven mensen zijn mensen, die eene reuke van heiligheid
hadden, opdat hun een Kerkdag kon toegeheiligd worden, waarop de gelovigen tezamen geroepen werden om hun penningske
t' offeren ten dienste van het Altaar en Zijnen dienaar! Zie daarom maar mijn ijver verslindt mij ik vergeet dat ik tot eene
volgelinge van Rome spreek. Vergeef mij, als ik U hard ben
gevallen, maar ik wensche dat de redenen mijns monds Uwe
oogen openen mogten, gij schijnt mij zoo goed. - H ē ! Wat zouden
de redenen mijns monds? Slechts de Geest God kan teweeg
brengen de verandering ten goede die ik hoop dat ook Gij
eenmaal ervaren zult! Wacht daar schiet mij te binnen, dat
het geloof komt door het woord Gods! Zie daar dierbare
Juffer, neem dit boekje van mij, als een bewijs van dankbaarheid voor Uwe heuschheid en jongste, dat is het woord Gods.
Och lees het en oordeel, en als 't U niet gevalt, geef 't mij
dan terug en zeg: „Gij hebt mij blij willen maken met kunstig
nagemaakte fabelen". Zoo sprak zij en legde met eenen het
boek op mijn schoot Willekeurig, en eigenlijk niet wetende
wat ik deed, nam ik, 't en bergde 't in mijn boezem en verliet

de hutte als 't ware in ēēn soort van bedremmeling veel gelijkend naar dronkenschap!- En toen goede Vader, ja toen heb ik
gelezen en nagedacht en gebeden! Zelfs de eerste nacht no
't ontvangen, als Zuster meende dat ik gerust sliep ontstak ik
mijne kleine lamp, en ik nam mijn schat; eerst bladerende
meer nieuwsgierig dan weetgierig totdat mijne oogen vielen op
deze woorden „die een ander Evangelie verkondigt, als ik U
verkondigd heb, die is eene vervloeking." Nu mijmerde ik; wat
is het Evangelie en van wien is dat Evangelie en ik was blind
voor die vragen. Eerst had ik plan om in stilte tot U te gaan
mijn Vader, daar ik wist, dat Gij niet hard zoude zijn, al had
Uw kind iets misdreven, dat niet goed is in Uwe oogen maar
vrees wederhield mij, dat de huiskapelaan van 't Twickel bij
U mocht zijn, en toen nam ik het besluit, mij weder tot de
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weduwe te wenden, en van haar te vragen, wat voor mij duister
was! Opnieuw van mondspijzen ruim voorzien ging ik tot haar,
als 't ware om voor de spijts die vergaat bij haar spijs in te
ruilen die blijft tot in het eeuwige leven! Wat dat mensch blijde
was toen zij de eerste vrage hoorde die ik deed, en hoe ze mij
ter wille was om optehelderen en in een klaar licht te stellen
wat mij duister scheen, en wat er tot nu sedert bijna een jaar
al tusschen ons gesproken is, en wat er al door ons gebeden is,
en wat al lofzangen en geestelijke liederen door ons gezongen
zijn, waar zij er menigte bezit, vervaardigd door Martijn Luther.
0 God weet het. Zij waren vele en het gevolg van dat alles
is, ik kon niet anders, dat ik met de Roomsche Kerke gebroken heb en van nu af niet meer ter biechte noch ter misse
gaan zal.
Met klimmende belangstelling had de Pastoor gehoord, en
toch geen zweem van boosheid zetelde op zijn gelaat.
„En dus zult gij in navolging van de vreemde, onze goede
Moeder de kerk verlaten, en werpen U in de maalstroom van
het zoogenaamde vrije onderzoek? vroeg hij maar bedenk
U wel Gij gaat een gevaarlijken weg. De inkwistische mannen hebben scherpe ooren en lange handen; zij zullen niet
rusten voor zij ook U in hunne klauwen hebben! Neen kind,
blijf bij de goede Moeder die U van jongs af gekoesterd heeft,
en bij wie gij veilig zitten, leven en sterven kunt.
Het laatste, beste heeroom, zal te bezien staan. Hoor slechts,
welke boodschappen ik soms van boven krijg, zelfs zonder
dat ik ze vraag. —
„De Heer is mijn Herder mij zal niets ontbreken. Hij zal
„mij leiden aan liefelijke waterbeken - en ook nog - „Met mijnen
„God zijn bergen vlak, en zee-en mij droog" en verder ,,a1 ging
„ik ook door de valeije der schaduwe des doods nogtans zal
„ik niet vreezen want de Heer is met mij"! Zie, die zulke beloften van den Almagtige ontvangt zou die mensen ontzien
en bange zijn? dat kan immers niet? En in gemoede, Vader,
vindt gij sdan datgene wat gij van mij gehoord en gezien hebt
zoo slecht dat ik daarmede weder breken moet? Och, sedert
ik weet, hoe de Heer wil, dat ik leven zal, en sedert ik mij
daarin dagelijks biddend oefen, sedert gevoel ik mij zeif een
geheel ander mensch!" Het oude is voorbij gegaan ziet
het is alles nieuw geworden. —"
,
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Hier zweeg zij en zag met ietwat triomfantelijke oogen
op naar haren biechtvader en hare zuster!
De eerste brak, na een lange pauze het stilzwijgen af, en
sprak „Hoor mij, lief Marieken! U veroordelen kan ik niet, en
Uwe wijze van zien vloeken, wil ik niet! Ook ik heb in stifle
enige werken van Doctor Luther gelezen, en ik vind dat ze
veel overeenkomst hebben met het gulden boekske van Broeder
Thomas a Kempis „De navolginghe Christi" genaamd. Nu
dat boekske staat hoog aangeschreven bij onze hoogere geestelijkheid - waarom die van Luther ten vure gedoemd!? Och, er
komen bij mij, ouden man, soms ook zovele vragen op, die
ik onbeantwoord moet laten, dat ik mij soms voel als zoekende
iets dat ik niet vinden kan!Vader, zeker zult gij vinden, als Gij daarom ernstig bidt,
want de Heer heeft immers gezegd; „die zoekt, die vindt, klopt
slechts aan bij den Heer Jezus- want die klopt, dien zal opengedaan worden" spreekt hij zelve er in zijn zondaarsliefde
bijvoegende: Zie Ik zelf sta aan Uwe deur en klop. Laat Hem
dan binnen Vader, en Gij zult zalig worden.
Zoo sprak Maria en Johannes? We zullen zien, kindlief
antwoordde hij ik ga henen, maar kom later terug. Alleen
dit nog Ursel! Maak het Uwe zuster niet bange en wees op
haar niet toornig; want de leer die zij thans aankleeft, kan geene
leer des Satans zijn! Bid, bid met elkander dat de goede
God U den regten weg wijze. Ik zal ook bidden, en na zijn
pupillen den zegen gegeven te hebben, ging hij diep in gedachten terug naar „de Weeme!"
Daags nadat de Pastoor van Delden een bezoek op Beckum
gebragt had, maakte Maria zich gereed om opnieuw een bezoek in de hutte afteleggen. Zij vroeg hare zuster of ze lust
gevoelde haar te vergezellen, maar deze, zonder de minste
afkeuring voor Maria's plan te doen blijken, antwoordde ditmaal, neen, lieve Maria, doch groet de Vrouwe en geef mij
het boekske terug, dat gij mij reeds eenmaal geschonken hebt!
Blijde voldeed deze aan 't verzoek van Ursel, haar toevoegende
lees, maar lees met biddend opzien naar God!
Hoe blijde spoedde zij zich nu voort, door de lange donkere
lanen van het Twikkelderbosch! Zij moest Lysbeth kennis geven
van de aanvankelijke verandering, die zij bij zuster meende te
bespreuren. Zij moest haar kennis geven van hetgeen daar op
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dat Beckum was voorgevallen die zamenkomste met Vader
Johannes! Hoeveel stof zoude het voor beide zijn, tot innig gebed, en tot zamensprekinghe om den Heer groot te maken! De
ware Christen verheugt zich zoo gaauw in het heil van den
naaste!
Ze was dan ook naauw gezeten, of hare mond verkondigde
den Lof des Heeren, die niet wacht, tot wij Hem lief krijgen
maar die ons steeds het eerst heeft lief gehad. Doch stil! Iets
buitengewoons schijnt te naderen want men hoort hondengekef en waarlijk, weldra wordt de deur der hutte geopend,
en de trotsche gestalte van Heer Goosen staat in 't midden der
beangste vrouwen.
Courtooiselijk wendt hij zich tot Maria, en vraagt of zij niet
de jongste Juffer van den Huize Beckum is? Op de bevestiging
daarvan toont hij zich verwonderd haar te ontmoeten in 't gezelschap van eene vrouwe ver, zeer verre beneden haren stand.
En nu ze voorgeeft, bange als ze nog steeds is, om voor de waarheid uit te komen tegen zulk een heerschap, nu ze voorgeeft
dat vermoeidheid haar binnen de hutte gebragt heeft, is ziin
aanbod gereed, om een draagstoel te doen halen en haar naar
zijn Huis te geleiden, dat veel meer comfortabel is, dan de ellendige cabane waarin zij thans rust zoekt. Op smeekend aanhouden van de beangstigde zulks toch niet te doen, doet hij haar
den voorslag, wandelende, zachtkens wandelende de woning
met hem te verlaten, dat geene rustplaats is voor eene Juffer
van zoo hooge en treffelijke geboorte. Wat zal d'onnoozle doen?
Indien ze veel tegenkantingen biedt, vreest ze den trotschen
Baron te beledigen, en nog meer vreest ze, dat de weduwe, door
ijver vervoerd, zich zelve en haar aan het grootste gevaar
zal blootstellen. Zij stemt dus toe; wel niet om mede te wandelen
naar het huis Twickel, maar verzoekt, dat hij haar langs den
kortst mogelijken weg naar huis geleiden zal. En daar gaat nu
henen het onnozele duifke, hangende reeds in de klaauwe
van den verslindenden sperwer! Houd moed, Marieke!! De
Engel des Heeren legert zich rondom degenen die hem vrezen
en rukt ze uit"!
De donksterste boschkant trachtte de Baanderheer, in te slaan,
om zoo mogelijk reeds bij het eerste samenzijn zijne prooi te
doen vallen. Doch toen de freule ietwat bedeesd tot hem opzag,
en het buitengewoone vuur opving dat uit zijne oogen stra:zl,
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de toen scheen zij tot inzigt te komen in welk gevaar zij zich
beyond, en bevende maar met vastberadenheid sprak ze „niet
daarheen leidt mijn weg, Heer, ginds, naar de buitenzijde van
Uw bosch, daar op dien gewonen weg, doe ik mijne wandeling
naar mijne woning! Wilt gij mij tot daar geleiden, goed, maar
alsdan ga ik zonder vreeze, omdat ik op dien gewonen weg
nooit iets kwaads ontmoet heb! Maar aan dat oor was Heer
Goosen doof. Eerst putte hij zich uit in liefdesverklaringen, en
toen die met afschuw verworpen werden, begon hij met dreigen, en te spreken van met geweld te zullen bekomen, wat hem
niet goedschiks gegeven werd.
Ach, de arme, zij gevoelde zich zo magteloos tegen dien
forschen man, maar in den nood riep ze zuchtend tot Hem, die
daar gezegd heeft: roep mij aan in de dag der benauwdheid
en ik zal U ruste geven."
Ziet de Heer, verlaat de zijnen nooit, want toen de nood op
't hoogste was voor d'onschuld, stonden zij bij de kromming
eens wegs van aangezigt tot aangezigt tegenover Vader Johannes van Delden! Deze had na het bezoek bij de zusters geen
ruste gevonden in de „Weeme" en daarom had hij 't voornemen
opgevat om in alle stilte zelf een bezoek te brengen aan de kodbijersche waarvan hij door zijn Marike zooveel gehoord had.
Toen het nu zoolaat op den dag geworden was, dat hij berekenen kon in den donker omtrent in de hutte te zijn, en dus ingaan, zonder dat hem iemand bemerkt had, had hij den wandelstok genomen en was langzaam op de lanen van het bosch
aangewandeld, totdat hij door Gods bestuur juist van pas
kwam om de redder te worden der onschuld van het meiske, hem zoo dierbaar! 0, wat Marike haren hand uitstak naar
haren ouden vriend! en Goosen hij begreep welk eene wonderlijke figuur hij hier maakte hij, degehijlickte man en vader;
hij zocht dus op eene hoofsche wijze van haar aftekomen.
„Pater ik wilde de Juffer huiswaarts geleiden, maar Uwe
komste kan mij thans ten goede tegemoet komen, als gij in
mijn plaats treden wilt. Uw weg naar Delden wijst toch langs
haar huis, en ik zou veel moeten omlopen, bovendien ik heb
nog pligten te vervullen die mij roepen, en toen manieren van
groetenisse makende, sloeg hij een ander voetpad in en liet
de verloste aan de zorg van den Pastoor. In zijn binnenste
bruischte en kookte het; en hij balde de vuist en sprak als
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valzag hij nog de schoone: „Vallen zult gij, mooi Juffertje
len zelfs aan mijne voeten of bij al wat mij heilig is ik zal u
weten te vinden. Mijne ooren hebben wat afgehoord daar bij
die leemen hutte. Nog eenmaal zal ik u mijne voorslagen doen,
en worden zij afgewezen: beef dan Juffer van Beckum, beef
dan voor Goosen van Raesveldt!
En de weduwe? Zij bad om vergiffenis omdat menschenvrees haar den mond gestopt had, toen het tijd van spreken was,
maar zij bad ook voor hare pupille naar den geest, omdat zij
wist in welke handen zij zich overgegeven had. Wij hebben
gezien, de onschuld werd door God bewaard. Vader Johannes
bracht het ontstelde kind tot hare zuster en ging naar zijne woning terug, zonder deze reis de weduwe gesproken te hebben.
Hij stelde dit tot gelegener tijd uit. Toch had hij Beckum nog
niet verlaten alvorens Marie den raad gegeven te hebben, om
tenminste in de eerste dagen niet zonder gezelschap verre wandelingen te doen! Hij kende het karakter van den Twickelder
Heer en wist dat als deze zich eenmaal iets in het hoofd gehaald had het doorgedreven werd, al kostte het de arme ook
bloed en tranen. 't Meest was hij nog bevreesd dat de Baanderheer iets hadde vernomen van de geestelijken toestand zijner
Marie. Ware dit zoo, 'clan was haar ongeluk niet te overzien —
dan, dit stond bij hem vast, dan zoude Goosen, zulks aangrijpen om haar naar zijne hand te stellen of mislukte hem dit
helaas, hij zoude niet terugdeinzen haar alsdan aan te klagen
bij de .dienaren der H. inkwisitie. 0, wat nacht de oude man
alweer doormaakte, maar ook wat nacht Marie doorleefde.
Wild sprong zij in den droom ten bedde uit menende nog op
den arm te rusten van den verleider. En Ursel? Zij wist niet
beter te doen dan licht te ontsteken, en zich bij hare zuster
neer te zetten, om gezamenlijk den nacht te doorwaken. „Zie het
woord Gods is tot alle dingen nut, sprak Maria. Och, Ursel,
zoudt gij niet een weinig lezen willen, ik voel mij zoo ledig -zo wankelmoedig, zo ik weet niet, 't is als of de Heer zijn
aangezigt voor mij verbergt, neem toch het boekske, en sia
het open en lees slechts; er zal altijd iets gevonden worden
dat mij tot troost dienen zal, nu ik dien zoo hoog noodig heb.
En Ursel deed zonder aarzelen, wat de zuster vroeg. Reeds
in haar afwezen had ze hier en daar in het boekse gelezen
en gebladerd en het begon haar dierbaar te worden, en nu haar
,
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zuster hoopte, er troost en bemoediging in te vinden, zoude zij
nu weigerachtig zijn? nee, en om haar zelve en om harer
zusters wille stond ze haastelijk op, nam de schriften, opende
en las het 17 hoofdstuk van Johannes Evangelie. Voor dat
Evangelie had zij liefde opgevat, omdat Maria haar er het
eerst op gewezen had, en nu putte zij er kracht uit en Maria
troost en weldra begon haar geschokt gemoed tot bedaren te
komen en kan zij zich rustig overgeven in de handen des liefderijken Gods „Heer, sprak ze „ Uw wil geschiede. 1k weet
dat van nu af alle dingen mij zullen medewerken ten goede.
Het zij dan dat ik verdrukking lijden moet in .deze wereld,
geef mij sl. echts kracht haar gewillig te dragen, zal ik nogmaals
aan de lagen van den booswicht blootstaan, sta mij bij opdat ik in dees strijd verwinnaer blijve.
Zoo sprekende wachtte het zuster paar den morgen af, den
morgen die met zijne vreugde en droefenis al spoedig genoeg
zoude aanbreken.
Vele dagen gingen voorbij zonder dat er iets vermeldenswaardig voorviel. Ursel was nu de in zich zelve gekeerde, en
Maria mogt de vraag aan haar doen, die zij gedaan had in
't begin van idit verhaal. Maria hunkerde naar eene zamenkomste met de weduwe, maar, voor geen geld had Ursel haar laten
trekken. Zij moest zich dus schikken in haar lot, en dit kon
ze blijmoediger omdat ze meende op te merken, dat de oudste
zuster meer en meer lust kreeg in het lezen en onderzoeken
van Gods-dierbaar woord. 't Was reeds zoverre met haar gekomen, dat ze Maria soms vroeg haar een gedeelte verklaren,
omdat deze beter in het boek tehuis was, en omdat ze haars
bedunkens veel beter las tenminste zij begreep van het voorgelezene meer, dan dat ze zelve dat werk verrigtte. Maria deed
dit met alle liefde en menig Zalig Uur werd door het paar
onderling gesleten.
Van Vader Johannes hadden zij gehoord dat hij sedert enige
dagen ongesteld was, en dat de dienst te Delden door den huiskapelaan van 't Wickel verricht werd. Hoe gaarne hadden beide
den waardigen man een bezoek gebragt, maar die priester van
Heer Goosen was zoo'n barsch Heer en Ursel was zoo bange
dat Maria zich in een gesprek met hem te verre vergeten zou,
en daardoor ongeluk over beide brengen zoude, dat deze ook
ter wille van de beangstigde eene wandeling naar Delden naliet.
333

Zoo zaten zij als eenzaam en verlaten op den voorvaderlijken
stins, maar niet lang zoude dit duren!
Op zekeren morgen vertoonde zich een vreemdeling aan de
poort, die de groeten bragt van Lysbeth. Of hij ook spoedig
bij de zusters toegelaten werd! en hoe men hem met vragen
bestormde! Hij zeide uit het hart van Duitsland te komen,
en op reis naar Holland om getuige te zijn van de Hagepreken,
waarover zooveel in zijn land werd gesproken. De weduwe,
die hij van vroeger kende, was van oordeel, dat hij bij haar
niet veilig zoude zijn, vooral omdat de Heer Goosen zelf of
zijn rentmr. of iemand anders gedurig om de hutte sloop, zeker in de hoop de juffer daar aantetreffen. Om beide deze redenen had ze den vreemde naar Beckum gewezen. Daar tenminste zoude hij in zekerheid een paar dagen kunnen uitrusten van zijn lange reis, en kon hij tevens de overbrenger zijn,
van het verzoek der weduwe, n.l. dat Maria zich niet wagen
mogt aan eene wandeling naar haar, hoe smartelijk haar afwezen ook viel; ze moest bedenken, dat Heer Goosen omging
als een briesende leeuw, zoekende haar te verslinden. Na enige
verfrissingen genoten te hebben zag de vreemdeling weldra aan
zijne voeten de zusters. Hij, reeds bejaard, wist veel te verhalen van wat haar nog onbekend was, en toen hij verhaalde
van Luther hoe die door kastijdingen des lichaams ruste gezocht maar niet gevonden had hoe hij naar Rome reisde, om
daar te zoeken wat hij er niet vinden mogt hoe hij de Pilatus
trap menigmaal op de knie6n op en afgekropen was, zonder
bevrediging voor zijn gemoed maar hoe hij, in zijn klooster teruggekeerd, die bevrediging vond in een oud kwartijn
dat bestoven versmeten lag in een hoek van het klooster —
toen waren de zusters geheel gehoor! Toen nu de vreemde
verder zeide, hoe de doctor gaarne eene hervorming in 3e
kerk zoude bewerkstelligd hebben en niet met de kerk gebroken zoude hebben, indien de hoofden, de hoogste geestelijken
niet waren geweest gelijk een aambeeld, toen rees ook bij
Ursel de achting voor den Wurtemberger! , Deze steeg nog
hooger, toen de Duitscher verhaalde, hoe Luther eenmaal voor
een vijand bad, die had gezworen hem levend of dood in handen over te leveren. Deze, die het gebed mogt hooren, werd
van vijand een vriend, maar hoe klom hare verwondering toen
de vreemde verhaalde te Worms geweest te zijn en Luther
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daar voor die grote vierschaar de merkwaardige woorden:
„Hier sta ik - ik kan niet anders - God helpe mij!" had
hooren spreken, toen kreeg Ursel eerbied voor den grooten
Hervormer. Zij begon te beseffen, dat de scheuringen in de
kerke niet zozeer zijn werk, als dat dier mannen was, die den
schandelijken aflaat-handel, niet verbieden, maar veeleer aanmoedigen wilden.
En later hoe langs zoo meer door den vreemdeling
ingelicht in de H. Schrifture, gevoelde zij, dat er dwalinghe,
groote menselijke vonden waren, in dat wat de kerk als de
gezonde leer voorschreef. Hoe langs zoo meer week het
ijzeren slot van haar harte, en op zekeren avond, de vreemde
een gedeelte van den bijbel gelezen en toegelicht hebbende,
wierp ze zich schreyend in de armen van hare Marie en riep
uit:,, ik geloove, Heer, kom mijn ongeloof te hulpe!" Nu was
geheel het Huis Beckum ēēn feestlied, ēēn dankgebed.
Zonnig vloden ettelijke dagen henen over het zusterpaar;
maar zij zouden weldra weder ondervinden, wat daar geschreven staat: „aangaande het leven des menschen het is zeventig jaar, of zoo wij zeer sterk zijn tachtig jaar, maar het uitnemendste daarvan is moeite en verdriet!"
De eerste zure druppel in haren beker was de tijding, dat
Heer Johannes het aardsche met het Hemelsche verwisseld
had. Hij was henengegaan, de groeten aan de zusters achterlatende. In welke gevoelens hij gestorven was de eeuwigheid
zal zulks openbaren, maar de Heer wilde zijnen trouwen dienstknecht sparen voor het drama, dat weldra in de nabijheid van
Beckum zoude gespeeld worden!
De tweede druppel was de tijding van het overlijden eener
Tante te Utrecht, die echter de zusterkes bij uitersten wille
met eene goede somme gelds bedacht had, en ofschoon haar
harte thans 't minst aan aardsche goederen scheen gehecht,
oordeelde men evenwel, deze gave in ontvangst te moeten nemen. Hoe menig arme konden zij daardoor ondersteunen. Beide
dooden werden met heete tranen beschreid en als er sprake
was van Vader Johannes, riep Ursel menigmaal: „mocht hij
mijne bekering nog maar geweten hebben!"
Na veel over en wedersprekens, na veel wikkens en wegens
werd er besloten dat Ursel zoude afreizen om de erfenis in
ontvangst te nemen. Zij zoude dit doen onder geleide van den
,
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Vreemde. De reis werd genomen over Deventer. Daar zouden
zij eenige dagen vertoeven bij de vrienden, waaraan de Duitscher brieven van aanbeveling had, en dan verder over Ame.rsfoort naar Utrecht!
En Maria? Had ze dan geen vreeze, zoo alleen te blijven
op de stins, zonder eenigen krachtigen bijstand? 0, zij gevoelde zich zoo sterk in Haren Heer en Heiland. Bovendien liep er
sprake idat Heer Goosen voor een langen tijd op bezoek was
bij den Graaf van Bentheim en de huiskapelaan immers had
het te druk met de zaken in Delden, dan dat hij zich ernstig
bezig kon houden met dingen die elders voorvielen. Op de
rentmeester, zie daar had d'onnoozele niet op gedacht, en dat
was haar ergste vijand! Deze door zijne verspieders steeds
op de hoogte gehouden wist weldra, dat de jeugdige de volgende
week de eenigste bewoonster zijn zoude van het huis. De huurlingen die dagelijks in veld en tuin voor de zusters werkzaam
waren had hij door geld en beloften op zijne hand weten te
krijgen en het baart ons dus geen wonder, dat hij ook bekend
werd met de huisvesting van den vreemde en met de zaken,
die onder deze idrie werden behandeld. Van alles had hij trouw
aanteekening gehouden, en naauwelijks kon Ursel met haar
geleider tot Deventer gekomen zijn, of Heer Goosen wist reeds
dat Marie geheel alleen het huis bewoonde. Nu voer de Satan
der wellust in het hart van den woestaard, en dra zou het
meiske ondervinden, dat zij opnieuw in de klaauwen van den
sperwer geklemd zat! Zonder zich aan te melden verscheen op
zekeren morgen de rentmeester, en bracht de groeten van
zijn Heer, er bijvoegende, dat de Freule hem tegen de middag
verwachten kon als wanneer hij van Delden dacht huiswaarts
te keeren. „Ik zou nu maar zoet zijn, kindlief, voegde hij er
schamper lagchende bij, want geloof me, Heer Goosen heeft
middelen die dwingen kunnen tot gehoorzaamheid." Och de
arme, en zij meende haren vervolger te Bentheim. Wat zou
ze doen? Gelukkig voor haar, idat zij nog al bemind was, bij het
vrouwelijk persooneel op de plaats, en ze riep na het vertrek
van de rentmr. het werkmeisje en de melkster binnen, en
klaagde haar zonder omwegen den nood, waarin ze zich dien
dag bevinden zou. Vriendelijk verzocht ze, haar alsdan niet te
verlaten. Later, als hare zuster terug kwam, zou 't haar duizendvoudig vergoed worden.,
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Zie, deze twee beloofden alles, en waren van toen af dien
dag onafscheidelijk aan Maria verbonden.
Op den achtermiddag had het gevreesde bezoek plaats. Heer
Goosen van Raesveld steeg voor de poort van het paard en
gaf dit zijn bediende over. Hij ging, als ware hij in zijne eigen
woning onaangediend binnen en vond in plaats van zijn prooi
alleen, deze in gezelschap van twee boerenmeiden, die voor
geen klein gerucht vervaard schenen.
Ik schijn de Juffer altijd te moeten aantreffen in gezelschap
haar niet passende, sprak hij - ik wensche, dat .deze zich verwij deren.
Heer, sprak Maria, ik hoop niet, dat zij U tot eenige hinder
zijn, mij zijn ze hier nodig, waarom ik verzoek de deems aan
haren arbeid te laten.
„Ik zou U echter graag een oogenblik alleen spreeken."
„Dat meen ik te moogen weigeren, na 't geen tussen ons is
voorgevallen. Heer ik ben bij U vergeleken zwak, maar ik
gevoel kracht t' ontvangen van boven! Indien Gij iets hebt,
mij noodig te weten, spreek dan vrij, deze zijn mijne getrouwen.
Of komt Gij slechts om te herhalen 't geen ik reeds van vroeger
wete - dan is Uw komste ijdel! Ik zal dit echter niet hopen,
terwille van Uw goede naam en ook terwille van der Vrouwe
die Gij trouw gezworen hebt, en die de moeder Uwer kinderen
is. Mij dunkt het: „Noblesse oblige" moest Heer Goosen die
ten Hoove verkeert, niet onbekend zijn en hebt gij die spreuke
oneer aangedaan, nu Gij onaangemeld de eenzame woning
van een eerlijk meiske binnendringt. Heer, laat Uw beter
„ik" toch wakker in U worden en laat mij met vrede"!
„Meiske ik heb geen lessen van U t' ontvangen. Ik vraag
U verwijdering van deze twee, en dat dadelijk, of mijn wraak
zal geducht zijn!"
„En ik sta des niet toe. Weet Heer, dat ik iemand gesteld heb,
is 't nood, d' alarmklok te trekken en binnen ēēn ogenblik zal
de woning vol menschen zijn. Gij zult U dan moeten schamen,
want mijn mond zal niet verzwijgen de redenen, die U noopten op dit oogenblik hier te zijn" „Is dit Uw laatste woord,
schoone Jonkvrouwe?"
„Mijn laatste woord over deze zaak Heer".
„Dan zult gij weldra van mij hooren", en vloekende ging hij
henen, met de felste wraakzucht in 't hart.
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Des anderen daags geboodt hij zijn kapelaan naar Beckum
tot de Juffer te wandelen, en met deze een gesprek te houden
over zake „de Godsdienst". Hij wilde nu voor vast weten
waaraan hij niet meer twijfelde. Hij zocht bewijzen! en dan
welnu, 't was Maria's eigen schuld, als zij in ongelegenheden
kwam. Zij had dit kunnen voorkomen. Waarom hem ook zoo
uit de hoogte en als een gewoon mensch behandeld? Anderen
immers kropen en knielden voor hem en velen zouden gretig
aangenomen hebben wat hij, vergeefs, Maria aangeboden had.
De kapelaan kwam, en vroeg de Jonkvrouwe waarom zij
in den laatsten tijd zoowel de missen als de biechtstoel verwaarloosd had. Hij wist dit uit de lijsten der biechtelingen
van Heer Johannes zaliger
En moedig antwoordde de aangesprokene „omdat ik niet
langer zielevoedsel kan vinden bij wat gij de dienst Uwer kerke noemt! In het vervolg van het gesprek gevoelde de geestelijke dat zij zoozeer met Rome gebroken had, dat geen terugtreden denkbaar was! Zooveel menschelijk gevoel bezat hij echter,
dat hij de afvallige op alle gevaren wees, die haar, door haren
afval omringden. Hij moest aan Zijne superieuren kennis geven
van, hoe hij haar bevonden had, en hij vreesde, dat Heer
Goosen in dezen meer dan vijand zijn zoude. Hij bad daarom
de zoo jeugdige, haar leven niet moedwillig op het spel te
zetten. De toekomst bood haar nog zoovele geneugten aan.
Hij beloofde gouden bergen, als zij weer te misse ging. Hij maakte zich sterk haar te kunnen vrijwaren voor de aanslagen van
Heer Goosen als zij in de schoot der Kerke terugkeerde
maar niets niets kon het geloof van Marie aan 't wankelen
brengen. „Ik weet, sprak zij, „Ik weet dat het lijden dezer
tegenwoordigen tijds niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die mij wacht bij mijn Heer en Zaligmaker. Ik zal het
mij eene eere rekenen voor de zaak van Christus te mogen
lijden", en de kapelaan vertrok zuchtend: „de teerling is dan
geworpen, ongelukkige, gij hebt niet anders gewild."
Naauwlijks was Heer Goosen op de hoogte, of hij liet zijn
rijpaard zadelen, en spoorsiags ging het naar Deventer om
Marie aan te klagen en ook om des mogelijks Ursel te vangen!
Er groeide geen gras over de zaak. Weldra was Ursel gevonden, en werd zij onder geleide van eenige soldaten als gevangene gevoerd naar het Huis Twickel. Marie werd ook met ge338

weld ten huize uitgehaald en tot hare zuster gebracht, die
weenende haar omhelsde, zeggende „Zusterke, wees goedmoeds! Goosen in gezelschap der inkwisitie mannen was ook
op zijne bezitting aangekomen, en reeds des anderen daags
werd het Godsgericht gespannen!
't Zoude te wijdloopig worden, wilde ik verhalen wat er al
gesproken werd, en welke motieven er al aangewend werden,
om de zusters tot de kerk terug te brengen, alles was tevergeefs. Zij bleven onbewegelijk, en in haren kerker teruggekeerd
zongen zij evenals Paulus en Silas vroeger psalmen en geestelijke liederen.
't Kon dus ook niet anders of haar vonnis was spoedig opgemaakt, en hield in, idat de zusters in de nabijheid van 't Twickel levend verbrand zouden wordent
Toen de geestelijke haar het harde vonnis bracht putte hij
nog al zijn zeggenkracht uit om de zusters te bewegen niet ten
einde toe vol te houden, maar de schoonste beloften stuitten
af op het geloof der beide bekeerlingen. Zij roemden er in voor
de zaak huns Heeren te mogen lijden, dit was haar antwoord.
Twee dagen werden haar toegestaan om zich tot den grooten overgang voor te bereiden; den derden dag, zou de dag van
het autodaf6 zijn. Die twee dagen waren ze naauwlijks ēēn
uur alleen. Telkens en telkens kwam een geestelijke haar
smeekende terug te treden 's avonds voor den noodlottigen
dag sprak Maria tot de aanwezigen „Priesters, och men bekommere U onzer niet. ēēne bede sta ons toe. Laat ons dezen
laatsten nacht met ruste. Beiden zullen wij er U morgen voor
danken en men liet haar met ruste! Wie zal ze beschrijven?
Hoe zullen z' elkander opgewekt hebben tot moed. Hoe zullen
z' om kracht gebeden hebben. Hoe zullen ze gestaan hebben
op het voorbeeld van de grooten Meester, die ook door lij den
in Zijn heerlijkheid moest ingaan.
De ochtenddienst in de kerk te Delden was naawlijks ge ēindigd of de klokketoonen riepen de leeken op tot het bijwonen
van het bloedige feest dat gevierd stond te worden.
Twee afgehouwen boomtakken werden door den beul van
onderen afgebikt en in de grond bevestigd. Eene kleine hoogte werd aangebracht, waarop de voeten der slachtoffers eenigermate konden rusten. Een bos stroo in pek gedoopt werd
aan den voet van de palen gelegd, en omstuwd met takken ge339

droogd hout, die dadelijk vuur konden vatten. Dat vuur was
ook reeds in een ijzeren pot aanwezig, en de toegevloeide
schare wachtte slechts op de beide Juffers.
Weldra hoorde men van de kant van 't Twickel het „Dei
in gloriam" en naderde de stoet al digter en digter bij de
strafplaats. Aan iedere zijde der beide meisjes gingen Priesters de gebeden opzeggende, waarnaar door de veroordeelden
niet werd. gehoord. Enkele malen hoorde men uit haren mond
eenige woorden tot onderlinge vertroosting, maar geen woord
tot het yolk, ook geen klacht tegen Goosen of tegen de kerk.
Meestentijds gingen zij met het oog naar den Hemel gericht,
en zekerlijk met God in het hart.
Genaderd zijnde tot de brandstapels lieten zij zich gewillig
binden en plaatsten zij de voetjes op de zooden daaronder aangebracht. Marie gleed eenigszins uit en riep: „ach, ik val"
„Geen vuur onder deze," riep een priester, „zij zegt weer af
te vallen!"
„Nee vader, zoo meende ik het niet", sprak Marie, „ik val niet
af van mijn Heer en Heiland, ik kan niet meer afvallen van
Hem, Dien ik ingeent ben, als de rank in den wijnstok."
Vaar dan maar ter helle, riep de monnik. Ja, vaar ter helle,
schreeuwde het opgeruide gemeen. Neen, mannen, broeders,
Wij varen niet ter helle, sprak Marie wij gaan naar den
Hemel. Zie ik .zal U een teeken nalaten. Gij ziet de groene
bladeren die daar nog zitten aan den staak waaraan ik gebonden ben? Nu, als ik tot asch zal verbrand zijn, en ze groenen nog,
dan zult Gij mogen zeggen, dat wij in de zalige rust zijn ingegaan, maar zijn ze door rook en vlammen verzengd en zwart
geworden. Ja, geloof dan maar dat wij verloren zijn en volg
ons doen niet na. Deze woorden hoorde Heer Goosen, die te
paard onder de toeschouwers stond, en een duivelenlach omkrulde zijne lippen. Maria's oog ontmoette het zijne. Zij zag diet^
lach, en bitterheid kwam een oogenblik op hare tonge „Gij
zijt nu voldaan Heer, niet waar, nu ge ons hier ziet, in het
perickel des doods? Maar waarom dan nog die lach? Om Uwe
dwaze profetije, sprak hij, 0, voor U heb ik nog eene andere
was het wederwoord. Ik wacht U heden avond eer de klok
twaalf uur wijst voor Gods Rechterstoel!!
Er werd gezongen! De kettermeester gaf het teeken. De
beul ontstak het vuur, en weldra waren de Juffers in eene
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rookwolk gehuld, die den adem verstikte en haar misschien
wel voor den fellen brandpijn ongevoelig maakte. Een klein half
uur slechts en het drama was gespeeld.
Maar God, met zooveel leed begaan
Nam d' offers van dien dag niet aan!!
Tot laat op de middag smeulde het vuur, en de beide
slachtoffers waren bijna geheel en al tot een vormloos iets
geworden, toen de beul order kreeg aan de zaak een einde te
maken, en het overschot met de palen in de grond te graven.
„De bladeren aan de staak van Maria waren nog groen,
voegt de kroniek bij het verhaal, dat nu dra ten einde loopt.
Heer Goosen had na den afloop de inkwisitie mannen en de
aanweezige Priesters, alsmede andere notabelen uit Delden en
omstreken ten zijnen genoodigd, om zooals hij spottend sprak,
op eene devotelijke maniere d'uitvaart te vieren van de twee
schoonen, die zich zelve hadden opgeofferd. En zoo vinden wij
dan in den avond van den afgeloopen dag een uitgezocht en
talrijk gezelschap in een der zaalen van het groote gothische
gebouw aanweezig. Heer Goosen zit aan het hoofd en de opperinkwisiteur naast hem. Men drinkt, men speelt trik-trakmen vermaakt zich op alle wijzen en wekt zich op om zoo
aanstonds den maaltijd geen oneer aan te doen, die het waardige
feit besluiten zal. Dat uur is nu daar, en terwijl de gasten
zich even buiten begeven zijn koks en keukenmeesters ijvrig
bezig, om de tafel te voorzien van de keurigste spijzen en de
uitgezochte wijnen! De schatrijke Edelman heeft het zoo bevolen ! !
En nu gezeten, wordt door iedereen genomen wat 't meest
met zijn smaak overeenkomt. Eerst nog al op een betamelijke
wijze verdwijnt echter die welvoegelijkheid weldra als het
meerdere gebruik van de zware wijnen, de hersenen begint te
benevelen. Het gezelschap wordt hoe langer hoe luidruchtiger
en de gastheer eindelijk uitgelaten vroolijk!
Men drinkt het heil der kerke, men drinkt de dood en de
ondergang der ketterijen, men jubelt, maar 't zijn geen geestelijke liedekens. Satan zit in hun midden!
Goosen wil zich een oogenblik verwijderen. Hij fluistert de
naastbijzittende toe moedig hun gang te gaan. Zoodadelijk zal
hij terug zijn. Hij is genoodzaakt zich 66n oogenblik of te
341

zonderen. Met een hoofdknik wordt hij beantwoord. Hij gaat,
en men mist hem niet eens het eerste uur. Zoo is men bezig
in dartele overmoed! Daar roept er een om den gullen
gastheer. Hij wil diens lang leven drinken en verzoekt
daarom d'aanwezigen hunne glazen te vullen. Nu missen ze
het Heerschap. Zijn zetel staat ledig, daar herinnert men zich,
wat hij heeft gezegd. Men gaat de zaal uit om hem te zoeken, men roept men zoekt, maar vindt hem niet, en krijgt
geen antwoord. Men begint opnieuw te zoeken, maar voorlopig ook ijdel. Nergens te vinden. Nergens. Bij 66n komt de
gedachte op of hij soms ook op een geheime plaats moge gezocht hebben, zwaar door de wijnen van hem reeds gedronken.
Men opent zulk een kamer, en ja, daar zit de Heer van 't Huis,
maar onbewegelijk! Eerst meent men dat de dronkenschap
hem de parten speelt, en joolt en jubelt als bezeten! Men wil
thans den dronken man een plaats onder de tafel bezorgen men wil hem van hier verwijderen om de speelbal te zijn
van d' aanwezigen in de zaal - men grijpt hem dus aan, maw
men omvat een lijk!!
De klok had hare twaalf slagen nog niet gegeven 't Was de
Profetije van Maria.
Zoo eindigde het drama met de dood van de ontwerper!
Enige jaren geleden bij de verdeeling der Markegronden,
kwam, ter plaatse waar het drama plaats vend verkoolde
palen en overblijfselen van menschen beenderen te voorschijn!
Zouden het de twee zusters geweest zij? Of men ze toen eene
eerlijke begrafenis gegeven hebbe? Ik betwijfel het. In een
der zalen van het Havezathe Twickelo, ziet de reiziger, als
hij toegelaten wordt, een schilderstuk door meesterlijken hand
gepenseeld, voorstellende: „de plotselicken en afzigtelicken
doet van Herr Goesen van Raesveld tot Twickeloel
Rijssen, 14 Juli 1875.

W. J. C. van Wijngaarden.

342

GEVANGENNEMING VAN BISSCHOP
FLORIS VAN WEVELICKHOVEN TE GOOR
Februari of Maart 1387
In het zuidelijk gedeelte van Overijssel, Twenthe genaamd,
op die uitgestrekte heidevelden, houdt zich de Sage nog zoo
gaarne op. Te wreed is zij ook door weversstoel en stoomgestamp verdreven uit de omstreken van Almelo en Enschede,
waar zij vroeger misschien wel meer dan hier huisvestte. Waar
bedrijvigheid is, daar vlucht zij, want zij verkiest eenzaamheid
en stilte. Als nu de liefhebber van mijmeren, die heide tot wandelplaats verkiest, en zijne gedachte bepaalt bij 't geen vroeger was, dan is hij weldra niet meer alleen. Een onzichtbare
Vriend fluistert hem spoedig in 't oor: „Wandelaar! gij wandelt hier op klassieken grond; zie ginds in de verte dat oude
kasteel, daar" meer behoeft de Sage niet te zeggen, of de geschiedenis komt u te hulp en aangenaam spelen de gedachten
rond, te midden van het voorgeslacht.
't Was een donkere avond, die van den 12en Februari 1387 —
een weer was het, dat men zijn hond te huis zoude hebben gehouden! — en toch bemerkte men op den weg, die van Haaksbergen naar Goor leidt, twee zwaar geharnaste ruiters in den zadel. De helm omsloot hunne hoofden; maar evel kon men zien,
dat hier onderscheid in rang bestond, omdat men niet t ēte a
tēte, maar de een op eenigen afstand achter den ander reed.
Zij waren echter niet zoover van elkander verwijderd of zij konden onderling een gesprek voeren.
't Moest wel een dringende reden zijn, die deze zoo laat en in
zulk onstuimig weer naar buiten dreef; immers hoe gehard onze voorvaderen ook waren, ze bevonden zich toch liever bij
storm en regen aan den gezelligen haard, dan in het ruwe winterweder! Wel was d.e zake van gewicht; 't gold hier niet
meer of minder dan het verraderlijke gevangennemen van den
wettigen Landsheer en .Biss čhop, Floris van Wevelickhoven!
Na een poos zwijgend voortgereden te zijn, richtte de voor343

naaxnste bet woord tot zijnen makker en vroeg: „Zouden wij
goed onthaal vinden bij Heer Ripperda? Ik twijfel zeer; want
's Bisschops voorganger Jan van Arkel heeft den „Wegdamme"
nog voor hem ingelost in leisthinge als hij was bij Heer Herman van Twickel" „Wat heeft zulks met dezen Bisschop te
maken, edel Heer?" sprak de andere. „Floris is Jan niet! Als
Rolf zijn werk maar goed heeft aangelegd, worden wij met open
armen ontvangen; want het is niet uit minne, dat zich de trotse
Overstichtsche edelman onderwerpt aan een Heer, die uit het
verachte Munsterland komt!" Bij dit zeggen krulde zich sarcastisch een glimlach om den mond van den eersten, en balde
zich diens vuist, en hoorde men: „Ha veracht Munsterland!
wacht maar, trotsche Ripperda en fiere Twickel! behold dijnen
moed; hebbe mijn raad maar uitgediend, dan zal de Munstersche Drost en Edelman Rolof van Veelen u doen kruipen voor
de voeten van het verachte Munstervolk".
Zwijgend reed men verder, tot dat men, zijdelings afwendende, het Wegdamsche bosch bereikt had. Hier bond Hans, de
lijfknecht, zijn paard aan een boom en floot op geheimzinnige
wijze, dat ook even geheimzinnig beantwoord werd. Hij begaf
zich daarop dieper het geboomte in, zijn heer bij de paarden latende. Nu Hans zijne nachtreize doet, willen wij zien, wat
er op het huis voorviel tusschen den heer en iemand, die zoo
wat meer dan bediende en minder dan adellijk persoon scheen.
Men betitelde hem in die dagen met de naam „Klerk" en hij
werd door de adellijken gebruikt op de wijze als thans de rentmeesters, met dien verstande evenwel, dat zij meer in de particuliere geheimen van het huis waren ingewijd. Deze, Rolf
geb eeten, en Munsterman van vaders zij de, was een sluw, doortrapt man, die zich bij Heer Ripperda bijna onmisbaar gemaakt
had en begeerige ogen sloeg op diens dochter Ermengarde. Niet,
omdat hij Naar lief had; maar om zijnen dorst naar schatten
te bevredigen. Daarom had hij zich ook in den verraderlijken
bond met Rolof van Veelen doen opnemen. Weigerde Ripperda hem de hand der dochter, welnu dan zoude hij zich schadeloos stellen door verraad, en den prijs verdienen, die van Veelen
alien beloofd had, die hem behulpzaam waren in de veete tegen
Utrechts Bisschop Aan een van beide zijden meende hij te
slagen. De ongelukkige, hij bedacht niet de waarheid van
wat Salomo zegt, dat de arglistige in eigen net gevangen wordt!
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Nadat een page fonkelenden wijn had binnengebracht, en
't houtvuur in de schouwe wat had opgerakeld, schonk Rolf den
berkemeier ten boorde, gaf hem den heer, en zeide als onwillekeurig: „Neer mocht ik drinken, ik dronk op het geluk van jonkvrouwe Ermengarde!" „Die wil is een beker waard, Rolf!"
sprak de oude, „neem hem en zet u, en drink op de liefste mijne!" Verheugd dat het begin zoo gunstig was haastte hij zich te
gehoorzamen en na gedronken te hebben sprak hij : „Heer, gij
weet dat ik een afstammeling ben van het roemruchtig geslacht der van Galen's! Wel ben ik bastaard; maar toch maar
van de spillezijde. Zou uw invloed mij niet ter hulpe kunnen
komen? Mijn moeder was Geerte van Borkulo; maar mijn vader
stierf voor de priester den heiligen band des huwelijks gelegd
had, en daarom willen de Geldersche wetten, dat ik bastaard
ben. Men onthoudt mij wederrechtelijk mijn eigendom, de Heerlijkheid Borkulo! 0, als ik mijn voile recht bekwam, en dan... .
maar ik durf niet voortgaan; alleen nogmaals de vraag: wil heer
Ripperda mij helpen tegen het Hof van den Hertog? 0, ik zou
alles voor u willen zijn. Ik zou mijne Heerlijkheid u panel
doen, en in leen terug ontvangen. Ik zou uw kind, uw zoon
willen zijn!" „Hoe bedoelt gij dat?" vroeg de Edelman!
„Uwe Ermengarde", stamelde de andere; maar geen blad, door
wind bewogen, kan spoediger van plaats veranderen dan Ripperda's gelaat van kleur! Zijne Ermengarde, die hij bestemd had
voor Heer Gerrit van Langen tot den Oosterhof, die ēēnige dochter, die hij zoo liefhad, die de bloem was van de Overstichtsche
Jonkvrouwen! Op haar dorst een Rolf, van onechte geboorte,
al was hij dan een van Galen, het oog laten vallen! Dddr had
de Edelman geen hoogte van! Wel wist hij, dat de spoedige dood
alleen oorzaak was geweest, dat Rolf bastaard was. Wel had
hij zijne moeder goed gekend en wist hij, dat die later met
Evert van Bronkhorst gehuwd was, ofschoon zij het weduwenkleed over haar van Galen reeds had aangetrokken en non dacht
te worden in het klooster Bethlehem bij Doetinchem. Wel wist
hij, dat zij dit alles ter wille van Graaf Reinoud had moeten opgeven, en dat Rolf alleen geheel onterfd was ter wille van dien
Gelderschen vorst. Wel wist hij dus, dat zijn klerk adellijk bloed
door de aderen stroomde; maar toch hoeveel achting dit hem
afdwong voor den Jongeling hij kon niet dulden, dat iemand,
die bij hem om loon had gediend, het waagde zijn blazoen oneer
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aan te doen. „Uit mijn oog, dorper als gij zijt, waag het nimmer
weer zoo eene tale te doen hooren; waar gij u ook bevindt!
Mijne wrake zoudt gij niet ontvlieden; verwijder u!" Als zoo iets
heden gebeurde, zou de mishandelde, of liever afgewezen jongeling met neerges ļagen oogen zijn henen gegaan. Niet alzoo
in dien tijd: ten minste Rolf niet!
Hij vestigde zijn vurige blikken op den oude en sprak: „Ik
ga zoolang het mij gelieft; maar waar ik u heden om gevraagd
heb, Heer Ripperda, blijft mijn wensch, en die zal vervuld worden, of wee u en de Jonkvrouwe". Na het vertrek van den
jongeling wierp Heer Ripperda zich achterover in zijn stoel.
Niet in woede neen, maar zeer neerslachtig. Hij wenschte, dat
dit niet geschied ware; want Rolf wist geheimen, die hem in
het verderf konden storten, en hoe zijn adeltrots er zich ook
tegenaankantte, hij beval den Page, om Rolf bij zijn Heer terug
te roepen. Deze was echter niet te vinden. Hij wandelde
reeds tussen de boomen, en hoorde dra het bekende sein, waar
op hij, na terug gefloten te hebben, zich naar dien kant begaf,
en weldra beyond hij zich tegenover zijn eedgenoot Hans.— Met
dezen wendde hij zich naar de plaats waar Heer van Veelen hen
wachtte, en nu begaven zij zich naar de schuur van eene in de
nabijheid gelegene bouwhoeve. Deze hoeve, heden nog aanwezig, was in dien tijd zeer gezocht door de hoofden der talrijke partijen. Om de seinen, elkander d āār te geven, droeg zij
den waardigen naam van „fluitert of flutert" en is nog ten huidigen dage onder dien naam bekend.
„Wat brengt gij, Rolf van Galen?" was de eerste vraag
van den Munsterschen drost „brengt gij vrede of veete met
den Wegdamme? Wil Heer Ripperda in onze voetstappen treden, of moet ik met mijn verachte boeren op mijn tocht naar
Diepenheim eerst de gloeiende vlamme zien spelen uit de woninge dāār ginder?" „Edele Heer,'' werd geantwoord, „nog
weet ik niet de juiste meening van Heer Ripperda; maar ook
weet ik nog niet hoe groot de som is, die door u aan mij uitbetaald zal worden, zoo ik in de gevaren deel". „Bylo! gij verzaakt uwe afkomst niet evenals alle van Galens volgt gij den
meestbiedende! Welnu, dat is zoo slecht niet voor iemand die
fortuin moet maken. Gij wilt dus zeggen dat gij tot heden nog
niet werkzaam geweest zijt! Ik had hope, dat gij mijn woord wel
zoudt geloven, daar we toch landslieden zijn, al vierdet gij uwe
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geboorte in eene schamele hut te Geesteren! Zie, jongeling!
5000 oude schilden worden u toegelegd, als gij Heer Ripperda overhaalt om mij met dertig gewapende soldeniers te volgen op mijn tocht naar Diepenheim tegen dien kastelein van den
lande Egbert Bentinck, die mij op raad van den Bisschop zijne
dochter weigeren dorst; mij Rolof van Veelen! Maar wee hem,
wee den Bisschop! Ik weet wat den laatsten drijft! Ik ken Wevelickhoven en Wevelickhoven kent mij. Hij kan niet vergeven,
dat mijn blazoen zich in Munster heerlijker voordoet dan het
zijne, en n.0 het minst, nu hij op den Stichtschen stoel gezeten is!
En als ik nu door 't huwelijk, dat ik voorgenomen heb, zijn erfschenker word, ziet hij drie malen in het jaar den man in zijne
nabijheid die verhalen kan, dat op zijn Vaders goederen een
watermolen in de behoefte van alle onderdanen voorzien kan!
Dat duldt het trotsche geestelijke hart niet, maar, Bisschop!
gij hebt buiten den waard gerekend, als gij meent dat Heer
Rolof genoegen kan nemen met de trotsche weigering van uwen
vasal. Bij St. Joris, mijne wrake ontgaat gij geen van beiden!
Welaan, maak u opnieuw op, Rolf, en keer terug naar uwen
meester, en heden over tien dagen, op ditzelfde uur zijt gij weder hier aan den Flutert, en dan ontvangt gij de beloofde som,
of, gij komt niet terug en ik waag het alleen den Wegdam
aantevallen en Heer Ripperda den handschoen toe te werpen.
Buitendien, ik heb nog eene oude schuld met hem te vereffenen. Hans, zadel de paarden, wij keeren naar Haaksbergen terug!" „Maar, Heer", sprak deze, die gaarne nog eens de boerendochter in de eugkes zoude gekeken hebben, „maar, Heer,
zouden wij den boer . . . . " „Voort! met uw gerammel; de boer
hoeft van dit hier zijn, dat toch op niets uitgelopen is, geen
kennis te dragen, en ook: a ļle pottekens hebben ooren, voort!
en daar reden Heer en dienstknecht op de breeden rijweg aan!
Nauwelijks waren de eedgenoten gescheiden of een fijn stemmetje deed zich, als van onder het hooi henen, hooren: „Ja, ja,
alle pottekens hebben ooren, zeide hij dat niet? Zeker 't heidenkind van de mishandelde lieden, van de vermoorde heidin, heeft
ook ooren, heeft ook een mond, en zal dien gebruiken;" zij zal
het wagen onder de oogen te komen van Heer Bentinck . . . . In
trouwe, nooit nog is d' onzen kwaad geschied in zijne banne;
wel werden wij geweerd; maar er werd geen jacht op ons
gemaakt!" „O, mocht de Hemel geven, dat ik morgen die lieve
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jonkvrouwe zag wandelen! Haar durf ik spreken! Gaf zij mij onlangs nog geen koekske voor het liedeke dat ik op aangename
vois voor haar zong? Arm kind! zeide zij reeds zoolang moederloos en zwervende? en dat door toedoen van een Edelman!
arm kind!.... Nu, Jonkvrouwe, dat arme kind, die kleine
Jolande zal, hoop ik, u redden en uw Heer Vader ook! Fij dan,
zoudt gij de vrouwe worden van dien blauwbaard? die reeds
drie vrouwen gehad heeft, die dood zijn, en die niet meer kermen en huilen kunnen in de kelders van zijn huis te Meppen!
0 van Veelen! Ooms profecije zal nog vervuld worden toen hij
bij tantes lijk sprak: „Van Veelen, van Veelen men zal dij nog
hangen en deelen!" Ja, dat zal men! Edele Jonkvrouwe, eerst
tot u en dan naar de rille tot onzen koning, en de zonen van
Egypte zullen de bevrijders worden van Heer Bentinck''.
En Rolf? Hij toog langzaam op zijne schrede terug, soms
in zich zeif sprekende, soms lachende. „Dat treft aardig", sprak
hij : „van Veelen wil de dochter van het Huis te Diepenheim
hebben en den Bisschop den voet dwars zetten, en ik Heer Ripperda om zijne deerne! En ik zal behulpzaam zijn, dat hij de
zijne krijgt. Goed, van Veelen, maar dan gij ook, dat ik de mijne krijg, ja nog meer, en de 5000 schilden en mijn Borkulo en
mijn heerlijkheid „Lage", die mij Heer Twickel zoo wederrechtelijk onthoudt! Rolf, Rolf, wat zult gij een man worden, hooger
in aanzien en rijkdom, dan alle van Galen's vroeger! Rolf,
Rolf!" En hij lachte, zoals de booze lachen kan!
Eindelijk bereikte hij het Huis en zijn kamerke, dat in den vleugel van het gebouw was aangebracht. Toen de wachter aan de
brug hem ongehinderd had laten doorgaan, begreep hij goed,
dat zijn meester niets tegen hem had durven uitvoeren, anders
ware hem immers de toegang wel geweigerd; maar nu hij ongehinderd mocht doorgaan, legde hij zich neer, om nog een paar
uurtjes rust te genieten, en dan af te wachten wat de volgende
dag geven zou. Wij zullen hem een goede nacht niet benijden,
maar ons Heidinneke volgen; want waarlijk de goede nachten
voor onzen vriend waren reeds geteld!
Met een doek die betere dagen gekend had om het hoofd gewonden, met versleten rok en naakte voeten, drong de vijftienjarige Jolande door struik en heg om maar zoo spoedig mogelijk den rijweg te winners, die van Goor naar Diepenheim leidt,
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en toen zij daarop gekomen was, werden hare schreden langzamer en verzon zij een versje, waarin zij der Jonkvrouwe het
gevaar, dat haar dreigde, zingende bekend wilde maken. Deze
wijze van kennisgeving werd veelal door de Heidens gebezigd,
waarom? is onbekend.
Jolande dan vormde er een van dezen inhoud:
„Een wilde stier,
Een roovend dier,
Dat niets kan scheelen,
Vertoont zich hier,
Wil trotsch en fier,
Jonkvrouwe u stelen,
Als zoete maan,
Niet op wil gaan
In 't hoist der nachten
Zal hij bestaan
Den rooden haan ... .
Uw vader slachten!
Zijn woeste hand
Grijpt in dien brand
U bij de haren!
Uw tegenstand
Zet hij aankant
Door woeste scharen!
Wil voorwaarts zien..
Een dag of tien
Zal nog verloopen,
Dan komt de man
Die moorden kan
En huizen sloopen.
Mag de Heidin
Haar huisgezin
U hulpe bieden?
Hoor dan mijn eed:
„Ik ben gereed
Met onze lieden,
Mijn Tante teer
Stak hij ter neer. —
Deed oome keelen. —
Wees op u hoed'
Hij dorst naar bloed
Het is: „Van Veelen."

Heerlijk was de Februari-zon opgegaan, en men zoude niet gezegd hebben dat het den verloopen nacht zoo'n „bijster" weer
geweest was. De bewoners van den Huize Diepenheim zaten
te negen uren aan de ontbijttafel, die nu wat deftiger was aangericht dan wel anders; want de Heer des Huizes had de eer
Utrecht's Mytervorst binnen zijne muren te zien!
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Deze, ter klaringe naar Haaksbergen zijnde, had onderweg
zoo iets vernomen van lagen die hem door Munstersche Edelen
in verbond met enkele Overstichtenaars zouden gelegd worden.
Ofschoon dat gerucht nog weinig tellende, had hem toch
goedgedacht, bij zijnen opperschenker eenige dagen te vertoeven en nadere inlichting in te winnen. Bestond er gevaar, dan
was hij bier veilig; ook wilde hij een kort bezoek brengen aan de
nabij gelegene „Huizinge" den Wegdam, want dier eigenaar, de
Heer Ripperda, had bij zijne benoeming tot Bisschop, juist niet
geheel vrijwillig, zijne partij gekozen. Op den dag waarvan
wij thans spreken, wilde hij zijn gastheer den voorslag doen,
gezamentlijk een bezoek afteleggen bij Heer Ripperda en te
onderzoeken in hoeverre hij op diens vriendschap rekenen
kon. Nauwelijks was dan ook het ontbijt afgeloopen, of de
Bisschop stelde eene wandeling voor, naar „den Wegdamme".
„Zullen wij, Doorluchte, niet liever den schuchteren haas vervolgen, of het fiere hert in het dichte woud belagen?"
„In trouwe neen, want waar ik belust op ben, zeide de Bisschop, niet op jachtavonturen. Ook had ik gaarne dat de jonkvrouw ons vergezelde; want ik heb plan der kerke te Goor een
prachtig altaarkleed te vereeren, en al wandelende met haar
over het patroon te spreken! Zij, en de edele Ermengarde van
Wegdam, zullen de naalde toch wel kunstig willen hanteeren,
ter eere van haren Heer Bisschop. Daarom stel 1k voor naar
heer Ripperda te wandelen, en de Jonkvrouwe daar over te halen met u een kunstig patroon te maken". Een verzoek, zoo
hoffelijk gedaan, kon niet geweigerd worden, en naar het gebruik van dien tijd werd een looper afgezonden om zich naar
Ripperda te begeven en hem kond te doen, dat zijn heer Bisschop hem met een bezoek wilde vereeren. In zijn loop derwaarts, ontmoette hij Jolande, die, van vroeger met hem bekend, hem vroeg of de Jonkvrouwe zich ook buiten zoude
vertoonen, nu het weer zoo schoon was?
Toen zij van hem hoorde, dat in den loop van den dag het
gehele gezelschap den rijweg langs zoude komen, was zij eerst
wat verlegen en menig ander zoude zich in haar geval verre van
de plaats gewenscht hebben; maar het belang der zaak gat
het edele meisje zooveel moed, dat zij gerust waagde zelfs voor
den Bisschop te verschijnen. Dit waagstuk was des te grooter,
daar nog kort geleden uit Utrecht een streng placaat tegen de
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kinderen van Egypte was uitgevaardigd. Langzaam wandelde
zij voort, en zocht een plekje, waar zij, voor het loerend oog
van den rondgaanden koddebeier verborgen het hooge gezelschap kon afwachten. Zij zoude eerder haar wensch vervuld zien
dan zij had durven hopen; want het schone weder had de bewoners van den Burcht uitgelokt, de morgenlucht te gaan genieten, en al keuvelende waren zij weldra zo nabij de heidin gekomen, dat zij verstaan konde worden, en nu begon zij op zachten
toon:
Een wilde stier enz.

.

Ieder spitste zich om te luisteren, en weldra hoorde de Jonkvrouwe, dat het de melodieuse stem van Jolande was . . . . „Lieye Heer Vader, het is de heidinne waarvan ik u laatst sprak;
wat beweegt haar te zingen? Zij hoort toch, dat ik niet alleen
ben! -- Luister, mijne dochter, ik hoor het woord: „Jonkvrouwe!
Deze luisterde met ingehouden adem, en toen de stemme zweeg,
keerde zich haar bleek geworden gelaat naar 't gezelschap, en
riep ze angstig: „O, mijn vader, volgens haar zingen dreigt ons
een groot gevaar! Vraag toch den Hoogwaarde, of hij toestaat
dat zij zich vertoone". Deze, ook opmerkzaam geworden, door
het gezang, en nu verwonderd over de houding van vader en
dochter, sprak half ernstig, half schertsend: „Bij St. Olof, ik
geloof, dat mijn vasal verborgen troubadours er op nahoudt,
maar ik hoop toch dat hij bedenke dat ik geen liedeke der minne mag aanhooren". „Neen, Hoogwaarde!" was het antwoord; „de zangeres, die gij daar hoort, verkeert niet in omstandigheden, die haar doen denken aan kozerije, veeleer hoort
men van haar profecijen en raadgevingen, dikmaals waardig
aan te horen en op te volgen". „Bijlo!" zoo eene zou nu juist te
pas komen, ons dienst kunnen doen en ons inlichten welk kwaad
ons broeit van den kant van Munster! Als de Jonkvrouwe kracht
op haar heeft, dat zij haar verzoeke te voorschijn te komen!"
— „Jolande", riep deze, en dadelijk was de deerne aan den
rand van een sloot die het bosch van den weg scheidde genaderd en zong op verzoek het ons bekende rijmpje ten tweeden
male.
Op 't zien van de Heidin hadden 's Bisschops wenkbrauwen
zich wel gefronsd, maar toen hij hoe langer hoe meer opmerkzaam werd op den inhoud van den zang, scheen hij de boetpre.
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dicatie te vergeten, die hij anders zijn erfschenker had toegedacht
Na den zang wilde Jolande zich verwijderen, maar op het
forsche: „Blip", van den Bisschop, bleef zij, in deemoedigen
stand op hare plaats de handjes in de zijde, en de oogen naar
den grond geslagen.
„Zeg, verwerpelijk schepsel, wie maakt u zoo stout u te vertoonen in de banne van Diepenheim? weet gij niet dat de kerk
u uitgeworpen heeft, en gij haar grondgebied niet drukken
moogt? Wat straf dunkt u, dat gij te wachten hebt? Uw liedje
bekoelt een weinig mijn toorn maar!" . . . . Jolande viel hem hier
in de rede, en sprak:
,

Gun eerst het Heidenvolk
Te weeren spies en dolk,
Die Bisschop willen dooden ... .
Is eerst 't gevaar voorbij,
De Bisschop vrank en vrij,
Den moordenaar ontvloden;
Straf dan het Heidenvolk;
Stoot dan den scherpen dolk
Der zangeres in 't harte. -'t Bestaan is haar geen lust.
Het graf eerst geeft haar rust
En eindigt al haar smarte!

en 't gezelschap stond als van den
Weg was de zangeres!
bliksem getroffen. De lust tot wandelen was vergaan, en peinzend trad men de slotpoort weer binnen.
Weldra kwam de looper van heer Ripperda terug, en overhandigde den volgenden brief door Rolf geschreven.
„Hoogwaarde, Erentfeste, Doorluchtige!"
„Met kniebuiginge zeg ik u dank, voor deer die mij en mijn
huis geschieden zal, door uwe komste; maar voeteuvel en felle
koorts, maken 't noodig, u te smeken uwe komste een paar dagen uit te stellen, opdat uw onderdanigste uwe genade zal kunnen ontvangen op de wijze waarop dat een overstichtschen Edelman betaamt; niet gezeten in den stoel der smarte. Op den Wegdamme na St. Catharyne, den 27, Anno 1387".
Tot opheldering hoe het zich met de zaak van 't schrijven
dezes briefs had toegedragen, diene het volgende.
Toen de loper zijne boodschap verricht had, en in de dienstbodenkeuken op antwoord wachtte, kwam Rolf met zijn oude voorstel voor den dag.
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„Als gij nu, sprak hij, uwe Ermengarde den armen dorper
niet wilt geven, dan zult gij hem toch helpen in eene vete, die
Rolof van Veelen tegen Bisschop Frederik heeft! Gij zult van
Veelen open Huis geven en beloven hem met dertig soldeniers
hij te staan, mocht 't nood zijn. Doet gij 't een noch 't ander,
beef dan, Heer! beef voor de wraak van een van Galen! Zie,
toen ik deemoedig met mijn vrage tot u kwam, hebt gij mij
schamper afgewezen! Gij hebt mij „dorper” genoemd, en.... maar
genoeg hiervan! In een van beide zult ge mij ter wille wezen:
gij geeft mij Ermengarde of gij zendt een uitnodigingsbrief naar
van Veelen. De Bisschop stelle zijne komste eenige dagen uit!
Kies nu, Heer, of de stukken uit dat gindsche kastje zullen tegen u getuigen! Denk niet, dat ze daar nog zijn; zie ik heb
ze in mijne macht, en dus uwe eer, uw leven is in mijne hand!"
En toen nu de booswicht stukken, met Ripperda's zegel behangen, vertoonde, kromp de oude in ēēn als of hem een adder
gewond had o, 't deed pijn te aanschouwen hoe hij streed.
Waar hij ook zag, 't was vloek aan beide zijden. Aan den eene
kant moest hij het geluk zijner dochter vernietigen, aan de andere zijde een meineedige worden tegen zijnen wettigen gebieder! „Och, Rolf, heb medelijden met mijne grijze haren! neem
van mij, wat gij wilt, maar laat mij mijn kind en mijne eer" -zoo kreet hij ; maar de booswicht was doof voor de roerende
taal van zijn slachtoffer; nog meer, hij gaf hem slechts kort
beraad, en drong hem zoo in de nauwte, dat de brave toegaf
en Rolf een brief liet schrijven aan van Veelen, en den ons bekenden brief aan den Bisschop.
De looper kon nog de helft van den weg naar Diepenheim niet
hebben afgelegd, of Rolf had een bode naar Haaksbergen. Hij
noodigde van Veelen uit, op den bepaalden tijd in de omstreken
te wezen, en alsdan den Bisschop op den Wegdamme te overrompelen en gevangen te nemen! Dat deze met vreugde aan die
uitnodiging voldeed, behoeft geen betoog, en weldra wemelde
het van Munstersche mannen in en om Haaksbergen.

De gestelde dag brak aan; maar alvorens had van Veelen
ook van zijn plan kennis gegeven aan den Heer van 't Wickelo,
die even als zoovelen niet Bisschopsgezind was, en had hem
uitgenodigd te bepaalder ure bij Goor te zijn.
De gestelde dag, zeg ik, brak eindelijk aan. Het voorname ge353

zelschap van den Huize Diepenheim had zich vroegtijdig op
weg begeven; maar als ging men „ter groeve" zoo stil en
droef bewoog zich de stoet; 't was als had men een voorgevoel van de dingen die komen zouden! „Waarlijk, edele vriendl"
sprak de Bisschop, „droever gang heb ik in lange niet gedaan; mijn hart is in mij als beklemdl Hadde ik die Heidinne maar wat meer tijd gelaten, ik zoude iets meer gewaar geworden zijn. Men spreekt van beweging naar den kant van
Munster! Men zegt dat gister reeds vreemd gespuis in uwe banne gezien is! Als Heer Ripperda zelf maar trouw vasal is.
't Heugt me, dat hij tegen mijne verheffing was; maar nadat
hij mij eenmaal eed van trouwe gedaan had, heb ik hem niet
gewantrouwd als edelman van ouden stam! En nu, nu vrees
ik hem toch!" Diepenheim deed zijn best, zulke gedachten bi.j
den Bisschop te verdrijven; maar hij kon hem de onrust niet
ontnemen, omdat hij zelf niet rustig was. Maar om te doen
wat op dit oogenblik in zijn vermogen was, om de vrees voor
Ripperda zooveel mogelijk te verminderen sprak hij, zijn zwaard
trekkende „Hoogwaarde! eer steekt dit zwaard met schande
in zijne schede, eer ik dulden zal, dat uw gezalfd hoofd een
haar gekrenkt worde". „Ik dank u, mijne trouwe", sprak
deze, en intusschen was men het slot genaderd.
Het sein tot binnengaan werd gegeven, en Heer Ripperda
ontving zijn hooge gasten op het binnenplein van het kasteeL
Ik verhaal nu niet van de gesprekken die er gevoerd werden,
noch van de geurige wijnen en kostbare spijzen, waarop de Heer
des Huizes op guile Overstichtsche wijze zijne gasten onthaalde;
maar wel verhaal ik, dat, tegen den avond, de wachter met ontsteld gelaat binnen kwam, en bedremmeld het bericht bracht,
dat het Huis werd opge ēischt door Drost Rolof van Veelen, die
binnen een half uur de sleutels van alle toegangen in handen
moest hebben of hij zou zich gereed maken, om met de Blijde op het kraaiennest te spelen; en dat dan niemand op genade behoefde te rekenen! Een middel, om den dans te ontspringen bood hij Ripperda aan, en dat was uitlevering van den
Bisschop en van den Heer Bentinck die hij wist, dat tegenwoordig op het Huis logies hadden. „Dat nooit'' riep Diepenheim,
en Ripperda in den halskraag pakkende, sprak hij: „Verrader,
gij hebt geweten, wat nu geschiedt! Ik begeef mij naar den
wal, doch zweer dat den Hoogwaarde geen haar gekrenkt zal
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worden in mijne afwezigheid, of gij zult het met uw hoofd betalen".
Welk een toestand op den Wegdam! De dochters handenwringende en schreiende aan de voeten der vaders de ēēne
smekende haren vader los te laten, de andere, dat haar vader
toch niet mocht henen gaan! Geen pen beschrijft dat oogenblik ten minste ik waag de mijne niet, maar ga liever over
tot een blijder toneel! Te midden der verwarring had Rolf zich
aangeboden om met den indringer daar buiten in onderhandeling te treden! Hoe dankbaar waren de meiskes. Hoe smeekten zij, dat het hem mocht worden toegestaan, en toen hij henenging vergezelden hem de lieve oog j es tot de stij 1 van de
groote kamerdeur. De schelm verdiende dit niet! Met of door
diens henengaan ontstond er stilte, en deze werd opeens afgebroken door:
„Open de deur naar den tuin;
De kleur der heidin is wel bruin,
Maar 't harte zoo blank als de sneeuw;
Open, en haast U naar hier!
Vrees, vrees voor den woedenden stier
En vlucht uit de klauw van den leeuw!"

Men zag de schaduw der heidin en in een oogwenk was de
Jonkvrouw van Diepenheim bij de deur en opende . . Drie
forsche knapen drongen binnen, bonden Ripperda en namen de
anderen in hun midden, den tuin door over eenige planken,
die zij over de gracht gelegd hadden, naar het bosch! Daar
stonden gezadelde paarden! De vluchtelingen renden naar
Goor, en de heidens liepen zoo hard mogelijk om ze bij te houden, tot zij de veilige schuilplaats, zoo ze meenden, bereikt
hadden.
Welk een schouwspel voor Rolf, toen hij weder binnen trad!
Wat woede hem bezielde! Met een bitteren vloek op de lippen,
liep hij terug naar van Veelen, en verwittigde dien dat de prooi
op geheimzinnige wijze verdwenen was.
Door zijne drift had hij niet eens bemerkt dat Ermengarde
in onmacht naast haar gebonden vader lag. Als een bliksemstraal schoot hem daar lets te binnen Neem gij den ouden
Heer, Veelen, ik zal de Jonkvrouwe in den zadel tillen, en op
't Stoevelaar brengen wij ze in bewaring Handel hier eerst
naar goeddunken. Ruk dan op naar Goor; want daar zal de
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Wij moeten spoedig handelen, eer
paap zich stellig nestelen
hij hulpe van buiten kan bekomen. Ik voeg mij met Heer Herman aan gindsche zijde weder bij u! Ha dat zal fraai zijn;
nog heden is de geweldige in onze macht, en Diepenheims dochter in uwe handen! Zonder antwoord af te wachten liep hij
naar den stal, greep zijn rijpaard, bracht het voor en liet door
een paar knapen de nog steeds in onmacht liggende Jonkvrouwe voor zich in den zadel tillen Daar ging het heen in dollen
ren, doller mogelijk dan later de ren van Mazeppa, maar in de
laan die op Stoevelaar, aan liep, wierpen zich vier ruwe heidens voor zijn paard, dwongen het tot staan, en hadden weidra
den roover en zijn buit gevangen op het Stoevelaar gebracht.
Hij kwam er op eene andere wijze, dan hij gedacht had. Nu
kon hem ook de leugen niet baten die hij verzonnen had, om
Heer Coevorden met zijne komst te bevredigen. Hij had er weldra in een kelder gelegenheid na te denken, over het wisselvallige des ondermaanschen levens. Dat zich nu allengs een
vuurgloed aan den Hemel vertoonde, kwam doordat het sterke Wegdam in vlamme stond. De razende Munsterman koelde
zijn woede, na eerst geplunderd te hebben, aan het onschuldige
gebouw, dat hem nu in den hollen nacht, als 't ware voorlichtte
op den weg naar Goor. Weldra hoorde men in de stad de alarmklok; maar hoe moedig ook de tegenstand van binnen, en het
aandringend boeren yolk van buiten was, de Bisschop moest
eindelijk gewonnen spel geven, en werd door Heer Herman gevankelijk naar Twickel gezonden Onderweg ontmoetten zij
eenige heidens, waarvan eene, een aardig meisje, den Heer
Overwinnaar verzocht zijn verder geluk te mogen voorspellen!" In trouwe", sprak deze, dat zal voor de gevangene
een aangenaam spel zijn! Durft gij in tegenwoordigheid van
een Bisschop, uwe kunsten drijven, zeg, deerne? „Geen Bisschop
heeft macht op den booze", sprak deze, en nu als om dezen
te bespotten stak Heer Herman zijne hand uit. Na eenige
oogenblikken denkens, sprak de Heidin: „Wegdam is in rook en
viammen opgegaan om een meisje ook Twickel zal om een
meisje verderven!" „Bijlo, bedriegster, uwe kunst deugt niet,
ik heb geen meisje", sprak heer Twickel. „Neen, maar het is
om haar, die in uw gevolg is,
ontdoe u van haar, heer Ridder, of 't ongeluk volgt u".
„Ik kan haar toch niet gindschen dorper geven" sprak deze!
„Geef haar mij, edele heer,
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zij kent mij" en na eenige opmerkingen bewilligde de overwinnaar, mits Ermengarde vrijwillig de Heidinne volgde. Toen
deze nu tot haren draagstoel toegelaten was, waren er slechts
weinige woorden noodig, of de Jonkvrouwe begreep alles en
haastte zich om in gezelschap van Jolande den weg naar Stoevelaar in te slaan. Gelukkig, dat zij niet wist, dat haar vader
ook in Twickel's handen gevallen was. Zeker, zij had hem nooit
verlaten; maar ach, zij waande hem dood, verbrand onder het
ouderlijke dak. Weldra beyond ze zich nu in gezelschap van de
juffer van Diepenheim. Ze kwam nog vroeg genoeg om de
straf van Rolf te aanschouwen. Deze wilde nu winst doen met
de papieren van Ripperda, die hij bij zich had. Hij wilde er zijne
vrijheid door koopen; maar toen hij ze den heer des huizes aanbood, wierp deze hem een verachtenden blik toe. Dit was genoeg om de natuurkinderen daarbij nog tegenwoordig opnieuw
in woede tegen den maagdenroover te doen ontbranden. Zij
sleurden het monster naar buiten, naar de galgenbelt, en hoe hij
ook tegenspartelde, de bastaard van Galen blies weldra den
laatsten adem uit. Zijne papieren werden verzegeld naar
Munster gezonden, en op die stukken bestond later Christof
Bernard van Galen, Bisschop van Munster, op Engelsch en
Fransch aanraden, ons land den oorlog te verklaren, zijne
aanspraken op de heerlijkheid Borkulo voorwendende. Van
Coeverden tot Stoevelaar oordeelde dat de beide meisjes niet
veilig genoeg bij hem waren, waarom hij haar onder geleide
van eenige zijner lieden met de heidin naar zijn neef heer
Joost van den Grimberg zond, waar zij bleven tot de Bisschop
op vrije voeten was. Deze kocht zich vrij voor 15000 oude
schilden, waarvoor hij het huis te Holten en den weggestapel
bij Bathmen verpande. —
Nu weder op Utrechts stoel gezeten, vergat hij nimmer zijne
eerste reis naar Twenthe; maar ook zijne vrienden aldaar vergat hij niet. Hij schonk den heer Bentinck het recht ten eeuwigen dage een watermolen te Diepenheim te hebben. De bewoners van den Flutert werden in boete geslagen. Den huize Wegdamme veroordeelde hij, jaarlijks een belangrijken uitgang aan
de kerk te Goor te schenken, die daarmede het schoolmeesters
tractement verhoogen moest; omdat de meester zo trouw de klok
getrokken had. Heer van Coeverden kreeg een grafkelder in de
kerk te Markelo. Joost van den Grimberg kreeg voor de trouwe
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bewaring van de Juffers den tol aan 't veerhuis te Rijssen en
het recht van een aalstal, en later werd deze door hem tot Drost
van Haaksbergen benoemd, om zoo een wakend vriend aan de
grenzen te hebben. Ook de kinderen van Egypte hadden genade
gevonden in zijne oogen; zij mochten met afdeelingen van minder dan vijftig man, zich neerslaan op de nu nog daarom genoemde Heidensche rille, ten Zuidoosten van Rijssen gelegen
en behoorende tot den algemeenen gemeentegrond, belendende
aan den eigendom van den huize Oosterhoff. En toen Ermengarde aldaar vrouwe was geworden, gaf haar echtgenoot, Heer Gerrit, aan de bende het recht, dor hout te sprokkelen, en daarenboyen twee dennenboomen, om de hut te ondersteunen. Die zwervers hebben zich dan ook lang hier opgehouden. De overlevering
zegt, dat, een hunner zelve met eene Rijssensche familie vermaagschapt is geweest en waarlijk het uitzicht der nakomelingen verraadt een vreemde stam. De profecije door den oom
van Jolande over Van Veelen uitgesproken, is gedeeltelijk vervuld. Hij maakte het ten laatste zóó, dat de Graaf van Bentheim
en diens zwager de Heer Van Twickel, hem zoolang vervolgden tot zij hem in het dorp Lage gevangen namen. Hij werd
op het galgeveld bij Oldenzaal geradbraakt. De Jonkvrouwe van Diepenheim is nooit gehuwd geweest. Na den dood
haars vaders nam zij het geestelijke kleed aan en is als Stiftjuffer te Weerselo overleden.
Rijssen, December 1873. W. J. C. van Wijngaarden.

358

DE PLAAGSLAGEN
Een novelle uit 1672

Het was op 'n schoonen avond in de maand Juli 1660, dat
eenige ingezetenen van Rijssen een pijp j e rustig rookten voor
de woning van Meester Dirck Marsman. Deze, een waardig
lid der maatschappij, en meer belezen dan menig ander, strekte daardoor veelal tot vraagbaak en raadgever. Veel-tijds w 3s
de staatkunde het onderwerp van hun gesprek, want het was
voor ons vaderland een bewogen tijd. Overal vond men, evenals nog heden, van die staatkundige tinnegieters, die menen,
dat het veel beter zou gaan, als zij het roer van het schip in
handen hadden. Ook nu kwam weldra het gesprek op den
toestand des lands aan de orde.
„Wat heb ik mij bedroefd", zei Jan Koedijk, „toen ik hechn
achtermiddag moest zien hoe de wallen, die ons stedeke nog
omringen, verwaarloosd worden. Ik kan mij niet begrijpen, fiat
de magistraat daar geen betere orde op stelt. Moest ik toch
zien, dat ondeugende jongens dapper aan het stenen losbreken
waren en elkander daarmede gooien. Weldra zullen we geen Elsenerpoort en daar ook geen wallen meer hebben".
„Wat zouden we daarmee ook doen", vroeg een ander. „Waartoe moeten ze dienen zo in vollen vrede? Die boel moet maar
glad aan kant. Waartegen zouden wij ons verdedigen? Vijanden
hebben wij niet of het mocht de Engelsman zijn, en die kan
met zijn schepen toch niet over de bergen. Bovendien dan zal
Jan de Witt wel zorgen!"
„Jij met je Jan de Witt", zegt Koedijk, die volop Prinsgezind is. „Sedert hij de baas speelt is hier de dood in de pot. Onder ons Prinsje lagen hier altijd een 25 man van 't een of ander
Oranjevendel, dat gaf nogal vrolijkheid, vooral 's Zondagsavonds. En stellig viermaal in 't jaar riep ritmeester Van Ittersum zijn manschappen tezamen om te inspecteren Dat duurde
minstens veertien dagen en bracht geld in het stadje. Maar
nu, waar is de bezetting en waar is de ritmeester met zijne
compagnie? Sedert den dood van Van Ittersum is Van Heerdt
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zijn opvolger, maar wie heeft hem en zijn yolk ooit bezig gezien?
Zoiets moest hij onder oranje-blanje-bleu eens onderstaan hebben. Spoedig was hij zijne aanstelling kwijt geweest al is hij
van hoogen adel. Daar heb je de vijf mannen uit onze gemeente,
die als soldaat zijn opgeschreven, wanneer hebt gij ze in uniform gezien? Zouden zij er wel een bezitten? En hij trekt toch
het geld voor de kleding van een hele compagnie. Neen manneke, Jan de Witt laat Gods water over Gods land loopen. Hij
doet nergens aan, wat zegt gij meester?"
Marsman, hoewel van harte Oranje toegedaan, was echter
niet zo'n blindelings aanhanger, dat hij het goede bij de tegenpartij zoude over het hoofd zien. Hij achtte en vreesde Jan
de Witt als man van groote besogne.
Evenals vroeger Johan van Oldebarneveld dit was. Alleen hinderde hem, dat hij evenals deze de provincie Holland
voortrok verre boven de landprovincies. Dat hij alleen zich
beijverde om te versterken de zeemagt en de landmilitie bijna
geheel verwaarloosde. Zo zelfs, dat voorname vestingen als Deventer, Zwolle en Kampen gebrek hadden aan het nodige krijgsvolk. Ook in die steden werd aan wallen of grachten weinig
verrigt. Of het mogt door de burgers zelf geschieden. En wat
in de kleine steden de compagnieēn van kapiteins of ritmeesters betrof, slechts op het papier waren ze voltallig en werd
door de ritmeester 's jaarlijks het voile montant ervoor van
het Rijk betrokken, ofschoon er soms meer dan dertig koppen
aan elk der bataljons ontbrak. Ook was de uitmonstering van
den soldaat allertreurigst omdat de kapitein geen inspectie voor
kolonels of hoogere officieren behoefde te vreezen. En toch
ook voor die kleding ontving hij het voile montant van het Rijk.
Dat waren grieven bij den goeden Marsman, die hij in De Witt
niet kon prijzen en die met nog meer anderen van grooter belang hem deed hopen, dat Oranje op tijd met de waardigheden
zijner voorvaderen mogt bekleed worden. De enige telg uit ons
vorstenhuis Willem Hendrik had toen den ouderdom van tien jaren bereikt en was zo onlangs als kind van Staat naar Leidens
hoogeschool gezonden. Op hem de hoop in de toekomst van alle
Prinsgezinden. Maar toch, de meester verdedigde Jan de Witt
zoveel mogelijk tegen diens tegenstanders. Om nu alle woorden van hem idien avond gesproken ten voordeele van den
raadpensionnaris terug te geven, zou langwijlig doen worden.
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Hij eindigde met den volzin: „Ik hoop met u en De Witt, dat
er geen oorlog op handen is, waarbij het binnenland gemoeid
wordt. Dat, als die plaag komt, ze alleen op zee uitgespeeld
worde".
„Dat zij zo", zeide Koedijk. Bij het afscheid nemen zeide de
meester: „maar mannen, ik vrees, ik vrees. De toekomst is
zoo donker, ik zie alles zwart in. Nu Gode bevolen".
En hij mogt de toekomst wel donker inzien. Er broedde
reeds een onweer aan de lucht. Ook na het meesterstuk van
De Witt, de Triple Alliantie. Ook hierin verder de geschiedenis
te volgen, zou voor vele mijner lezers overbodig zijn, wijl elke
vaderlander die genoeg bekend is. Ik wil mij alleen bepalen bij
het feit, dat vier jaar later ons vaderland reeds Engeland,
Frankrijk, Keulen en Muenster tot vijanden had en dat er besloten was Holland te verdeelen en er een wingewest van te
maken. Het binnenland moest nu bezuren wat er De Witt in
of aan verwaarloosd had. En zoo komen wij op wat zal volgen
over het stedeke Rijssen en hetgeen die dagen daar geschiedde.
In 1664 vertoonden zich Muensterse troepen voor de Elsenerpoort en wensten die geopend. Niet dadelijk werd hieraan voldaan en begonnen de vijandigheden met een ongunstig gevolg,
dat vooruit te berekenen was. Muensterland kwam binnen. De
huizen bij de kerk en het stadhuis stonden spoedig in lichterlaaije en het scheen dat geheel het stedeke zou platgebrand
worden. In deze nood verzocht de magistraat een onderhoud
met den commanderenden officier en de verdere plundering en
brandstichting werd afgekocht voor zesduizend Caroliegulden,
te betalen in acht dagen. Tot zolang had de vreemdeling vrij
logies bij de burgers. Dat geld was natuurlijk niet voorhanden,
maar de heer Van Ittersum schoot de som voor tegen behoorlijke interest, iets waarvoor Rijssen hem en de zijnen wel altijd dankbaar had mogen zijn. En dat toch de oorzaak is geworden ener vete, die lang bestaan heeft, tussen de havezate
den Oosterhoff en Rijssen. Of ze nog wel geheel geweken is
valt te betwijfelen. Zo rustig mogelijk leefde men nu voort. Wel
was men op zijne hoede, maar de vijand had het te druk met
zijne veroveringen hoogerop in de provincie. Hij bemoeide zich
met kleine steden niet en de soldaat-bisschop Bernhard Christoffel van Galen maakte goede sier op Huis te Rande bij Deventer gelegen. Op zijn tocht door Overijssel had hij niet
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Rijssen bezocht, maar zich opgehouden in den zoogenaamden
Kloosterhoek. Op de havenzate Het Slot, waar nog bij opgravingen voorwerpen voor de dag komen, die aan hem herinneren.
Wie weet hoe blijde hij was met die zesduizend gulden, die de
arme inwoners nu 's jaarlijks met een goede som moesten verinteresten. Maar wat maalde een geldwolf zoals hij om de zorgen van den armen poorters. Breede rijwegen gingen van Rijssen uit, loopende de een naar het nabij gelegen dorp Enter en
de andere door de goederen van Van Ittersum naar het zooqenaamde Opbroek, eens eigendom der gemeente. De adellijke
bezitter van den Oosterhoff had reeds dikwijls de magistraat opmerkzaam gemaakt hoe voordelig het zoude zijn als
die wegen aan weerszijden met eiken stekken bepoot werden.
Maar aan dat oor was men op het raadhuis doof.
Toen men nu om de zesduizend gulden moest vragen, kwa n
de geldschieter met het voorstel voor den dag, om de wegen op
eiken kosten met stekken te bepoten. De opbrengst der boomen zou natuurlijk ten voordeele komen van hem of zijne nazaten. Het voorstel werd niet zeer gunstig opgenomen, maar
nood breekt wet en eindelijk werd het Van Ittersum toegestaan,
mits slechts voor 66n bik. Dat wil zeggen, dat hij of zijne nazaten slechts eenmaal de boomen vellen mogt, maar in hunne
plaats geen nieuwe stekken aanbrengen. De gemeente was dan
weer volkomen meester en eigenaar van het terrein. Na een
twintigtal jaren zag men reeds hoe verstandig de magistraat
gehandeld had, toen hij niet toe wilde geven aan datgene, waartoe later de nood hem dwong. Want de bouwlanden die aan
de wegen paalden leden grote schade door de schaduw die de
boomen aiwierpen, terwijl de grond de wortels het voedsel geven moest wat voor de gezaaide rogge zoo hoog nodig was.
We zijn echter reeds te ver met ons verhaal gevorderd en
moeten een weinig achterwaarts want het jaar 1672 roept ons.
Neen, de vrede in 1666 gesloten zou niet eeuwig duren. De ons
vijandige mogendheden verbonden zich opnieuw tot onzen val
en door het Franse goud bekoord gespte ook de strijdlustige
bisschop het harnas weder aan. Weldra waren Losser, Enschede en Delden door de zijnen in de asch gelegd en had zich
zijn leger met dat van den keurvorst van Keulen vereenigd,
te Goor genesteld. Van daar lag Rijssen aan de beurt en wat te
doen als de vijand opdaagde. Zich verdedigen? Men had het in
-
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1664 gezien. Er moest daarom raad geschaft worden en spoedig zou dit nodig zijn. Eene bende Munstersen vertoonde zich
in de maand Augustus voor de bijna afgebroken Elsenerpoort
onder bevel van den overste luitenant Nagell. Tijdig was de magistraat van zijn komst verwittigd door een paar vluchtende Elsener boeren, wier woningen daags tevoren eene prooi der vlammen geworden waren. Zoo spoedig mogelijk begaven burgemeester en gemeensmannen zich naar het bedreigde punt. Men
was ten raadhuize overeengekomen om in vredesnaam de plundering en brandstichting, die hun nog zoo heugde, maar weer
indien mogelijk af te kopen. Op raad van meester Marsman
moest men toen nog zoo voorzichtig zijn een sauveguarde f:e
bedwingen, om voor volgende troepen beveiligd te zijn. Nauw
ter plaatse gekomen hoorde men reeds de Munsterse trompet
en sloeg de veldheer zijne tente op op den zoogenaamden Koerbelt, eene hoogte in den esch nabij het stedeke. Hij vaardig le
iemand af, die de stad opeiste, waarop de voorzittende burgemeester een onderhoud verzocht met den bevelvoerenden officier. Het werd toegestaan. De zes burgemeesters begaven
zich naar den Koerbelt en de onderhandeling tot afkoop van alle
schade kwam tot stand. De overste Nagell scheen niet onhandelbaar. Hij vorderde slechts vierduizend Caroliegulden. En beloofde daarvoor een officier in het stedeke achter te laten, voorzien van een sauveguardebrief, die de gemeente vrijwaarde
voor alle invasie hoe dan ook door andere Munsterse troepe^n.
Binnen acht dagen betaling. Zolang inkwartiering voor zich en
de zijnen. Hij kwam echter niet in de stad. De burgers moesten wat nodig was in het leger brengen en menig koebeestje,
vet of mager, moest er het leven om inschieten. 't Was ook
geen kleinigheidje, dertienhonderd man acht dagen van het noodige te voorzien. Vandaar nog het gezegde, dat ik dikwijls als
jongeling zelf gebezigd help; als de zoogenaamden bovenlandse
grasmaaijers naar Holland op weg ons stedeke doortrokken.
Wij verwelkomden hen altijd met het uit den jare 1672 dagtekenende: Munsterse koedief, Munsterse koedief. Zie, dikwijls
niet met het gezondene tevreden, begaven zich de vreemde
soldaten naar de gemeenteweide en eigenden zich de daar grazende beestjes toe, waardoor zij dien titel van de burgers ontvingen. Maar om tot de vierduizend guldens terug te komen. In
kas waren ze niet. Waar dan weer henen? De Edele van Itter363

sum opende weer als vroeger de beurs. Hij schoot voor. NageIl
ontving het geld en Rijssen bekwam een officier voorzien van
een sauveguardebrief. Hoezee, zo gelukkig was ons stedeke
in al die troebele tijden niet geweest. Nu kon het rustig alle
weer en wind afwachten. Arme voorvaders, hoe zult ge u bedrogen vinden. De Munsterse officier op wien al hunne hoope
was is een aartsschelm, die de kwade praktijken, welke hij later uitvoerde, reeds uit het leger met zich binnen het stedeke
bragt. 0 wat werd hij gevierd door de notabele ingezetenen.
Een ferny woonkamer werd prachtig voor hem in orde gebragt en mannen en vrouwen deden hun best, dat het den Munsterschen heer aan niets mogt ontbreken. Hij leefde te Rijssen
een leventje van vadertje-volop. Overal werd hij genoodigd en
elke dag was een ware feestdag voor hem. Zelfs zijn oppasser
betuigde nooit te hebben kunnen dromen, dat hij zulke vette dagen beleven zoude. Onze oude Rijssenaars koesterden ene slang
aan het hart, maar dat konden ze niet weten. Onder meer bepa'ingen mogt een sauveguarde zich niet uit de stad begeven.
Hij moest bij de hand zijn als vijandelijke troepen zich vertooaden. Zijn persoon en zijn brief waren de grendels die allen ingang in de stad voor vreemde soldaten sloten. De onze was dan
ook altijd stiptelijk ter plaatse. Wel wandelde hij soms met
meester Marsman naar huize den Oosterhoff, waar beiden
steeds vriendelijk werden ontvangen, maar anders altijd tehuis,
altijd tehuis. Dat was nog eens een sauveguarde. Om dien tijd
werd de goede man ongesteld en moest de kamer houden. Wat
had men beklag met hem. Steeds waren deelnemende vrienden in zijne kamer en de goede dokter deed zijn uiterste b ^st
om zijn zieke te herstellen. Het baatte niet, de ziekte werd erger. Als men hem naar zijn toestand vroeg was het gedurig:
„Had ik niijn regimentsdokter maar. Het is mijne oude kwaal
en die heeft mij meer dan eens daarvan genezen, enz. enz."
„Welnu", zeide de burgemeester, „zend dan uw oppasser
of wien ge wilt naar Haaksbergen. Ge zegt immers, dat hij
zich daa.r bevindt en vraag om raad. Kan hij zelven niet komen,
laat hij een recept geven. Onze dokter is wel in staat dat gereed te maken".
Die voorslag werd aangenomen. De oppasser ging naar Haaksbergen, kwam terug en bragt medicijnen mede. Ook een brief
hoe dit te gebruiken en als hij ze verorberd had behoefde hij
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nog slechts eenmaal te berichten, hoe dit en dat er mede stond;
bij herstelling vooral beweging nemen. Wandelen, wandelen, alle dag warldelen. Hoe uitgestrekter terrein, hoe beter. Dan zouden de leden, die nu verstijfd waren, weder lenig worden. 0,
wat die medicijnen wonder deden. Bij den dag kon men zien,
dat de brave man in kracht toenam. Die dokter daar, ja die
is den onzen honderdmaal te knap, dat zeide of dacht menig
Rij ssenaar.
,,Goede vriend", sprak op zekere middag burgemeester Crops,
„wat ben ik blij, idat gij zoo vooruit gaat. Weldra zult gij weder de oude man zijn".
Hij : „Ja, burgemeester, maar dat wandelen".
Burgemeester: „Welnu, wandel dan".
Hij : „Ik mag mij immers niet verwijderen".
Burgemeester: „Neen, maar ga zo ver niet".
Hij: „En de dokter zegt hoe verder hoe beter".
Burgemeester: „Waar zoudt gij dan wel naar toe willen wandelen?"
Hij : „De baron van Eversberg heeft mij reeds zoo dikwijls
verzocht".
Burgemeester: „Dat is voile twee uur loopen van hier".
Hij: „O, dat was het minste". En dan langzaam aan en dan
een nacht over en des anders daags terug. Maar dat kan nu
nog niet".
Burgemeester: „Waarom niet als uwe krachten het toelaten?"
Hij : „Ik mag mij zo lang en zo ver niet van huis begeven".
Burgemeester: „Och kom, er zijn immers geen vijanden in
aantocht?"
Hij : „Neen, maar wat niet is, kan komen".
Burgemeester: „ Gij zijt hier nu reeds zoo lang. Alles is rustig. Het gehele Munstersche leger weet van onze sauveguarde. 1k zie in een kortstondige verwijdering volstrekt geen gevaar. Wil ik het den raad eens voorstellen?"
Hij: „Zo ge wilt, maar niet alsof ik er op aandrong".
Burgemeester: „Wees daar zeker van".
Zo eindigde dit gesprek en den volgenden Zaterdag had de
officier verlof om naar den Eversberg te wandelen. Eerst stribbelde hij als het ware wel tegen en sprak: „Hartelijk dank achtbare en erentveste heeren, maar alvorens van uwe toestemming gebruik te maken, zal ik mijn oppasser naar mijn dokter
365

zenden met de vraag of zulk een groote wandeling, reeds nu
te doen, mij ook teveel vermoeien zal. Zo die beslist zal het geschieden. Des nachts vertrok zijn oppasser met den verradelijken brief in den tas. Weldra zou men het drama zien. De
oppasser kwam terug. De officier mogt de wandeling doen,
maar alles langzaam aanleggen. Liever er twee dagen dan een
over doorbrengen. Dat die goede oude Rijssenaars niet begrepen, hoe onvoorzichtig ze handelden. Den vijand, al was 't alleen maar aan een dokter, kennis te geven van eene tweedaagse afwezigheid van eene sauveguarde. Maar lezers, het
waren immers dezelfde soldaten van Nagell, waarmede de overeenkomst gesloten was. Immers zijn dokter stond erbij, en hij
was van die compagnie. Neen, van die soldaten hadden ze niets
te vrezen. Al verhaalde de dokter ook op de voile parade, dat de
sauveguarde van Rijssen twee dagen buiten de stad doorbragt.
Acht dagen na het ontvangen van dokters brief wandelde de
officier den grooten weg op naar den Huize den Eversberg,
van de beste zegewensen der ingezetenen vergezeld, want ieder
mogt den vriendelijken man gaarne.
Maar des anderen daags zeer vroeg in den morgenstond,
wat is dat? Rijssen wordt wakker door den roep: De Munsterschen - de Munsterschen. En de Munsterschen waren er en
eischten binnengelaten te worden.
We hebben sauveguarde - riepen de Rijssenaars.
Toon Le dan, was het antwoord en nu werd het schelmenstuk
van den officier doorzien.
Laat ze dan binnenkomen! riepen de burgers. Geen geld of
goed, maar als die verraders nog erger dan dieven! weg met
hen dan liever ons leven gewaagd en ieder spoedde zich
naar zijne woning, d' een om zich te wapenen met een zinkroer, d' andere met een pistool, een derde met zeis of spade,
ineens waren de burgers soldaten geworden. En wat Valcenier
in zijn „verwend Europa" ook lachend en mogelijk schouderophalend van Rijssen geschreven heeft: „Een stedeke meestal
bewoond door boeren, die 's zomers en winters op klompen
loopen", die klompen dragen hebben zich dan toen eens wat dapper gehouden. Het gevecht ging straat uit, straat in. De zinkroer, spade en pistolen deden wonderen. Ook hadden de Munsterschen dien tegenstand niet verwacht. Hoe het zij, de Rijssenaren behaalden de overwinning, de soldaten werden de stad
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uitgedreven en de lijken die zij achterlieten, ten getale vim
dertien, op een afgelegen punt des kerkhofs in een kuil gestopt. Ook van de Rijssenaars was ēēn dode gevallen en verscheidene gewond, waaronder meester Marsman, die daardoor
zijn gehele been kreupel liep. Het gedreigde gevaar was men
teboven, maar nu den verrader. Dadelijk werden er naar den
Eversberg gezonden. Hij was er niet eens geweest, had ook Been
uitnodigingen daartoe ontvangen en de heer gaf zelfs enige
boeren mede om hem op te sporen. Men vond hem bij een
landman in een aardappelkuil verborgen en met een hoera
werden hem handen en voeten gebonden op eene handkar of
zoogenaamde kruiwagen gelegd en in triomph naar Rijssen vervoerd. Of de mare ook al vooruit liep; ze hebben hem ze
hebben hem! Het is te begrijpen, maar 't is ook te begrjpen, dat nader bij Rijssen de toeloop zoo groot werd, dat de weg
bijna versperd was door het aantal nieuwsgieringen. Nauwelijks kon men met de handkar weer door de menigte dringen.
De schelm lag met gesloten oogen steeds zuchtende. Ja, dat
mogt hij wel. Men was nu met hem genaderd tot nabij een
brandkolk, die diende om bij onheil de blusmiddelen van water te voorzien. Hier is de weg nauw en de toeloop werd hoe
langer hoe grooter. Wat malen wij ook om den vermaledijden kerel sprak een der kruiers. Ik heb al zweetdroppelen genoeg van hem laten vallen. Weg er mede. Halloo, jongens! een
steen maar aan den hals en dan maar in den kolk. Weg er mede. Ik vertik het hem verder te brengen. Halloo, toe maar,
schreeuwde de menigte. „Weg met den verrader, den kook
maar in!"
Nu opende het slachtoffer de oogen en bad om genade,
maar tevergeefsch bij de opgewonden menigte. Den steen werd
aan zijn hals bevestigd en ēēn, twee, drie, plomp en daar zonk
hij! Een g e kruiers die hoe langer hoe kleiner werden eenige
windblaa s j es op het water en het drama was gespeeld.
De verrader had zijn loon ontvangen. Sedert dien tijd beet
die kolk: „Den Munsterkolk". Hij is nu gedempt maar zijn
naam blijft bestaan.
Lezer houdt gij er van om naamsoorsprongen op te zooken? Ik houd daar veel van. 0, het kan sours zooveel licht
verspreiden over donkere punten in de geschiedenis van steden, dorpen of gehuchten. Bevalt u die studie niet, dan hoop
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ik toch idat gij het laatste gedeelte van deze novelle niet ongelezen zult terzijde leggen.
Onder de vele vrienden die ik in Rijssen tel behoorde vroeger ook een zekere Hermannus Koedijk. Hij was een nazaat
van die Koedijk, die wij ten jaren 1660 bij meester Marsman
iaantroffen. De eenvoudigheid zelve, had hij toch veel gelezen
en wist veel meer dan menig goed ontwikkelde burger. Vooral
van ons stedeke Rijssen waarover hij onderscheidene aantekeningen bezat.
Zijne voorzaten hadden altijd in de regering gezeten en nogal goed nota gehouden van hetgeen er zoo ten raadhuize en in
de kom van de gemeente voorviel.
In die oude papieren snuffelde menigeen soms urenlang.
Buiten de gemeente treft men vele smalle strooken land aan,
die even groot door gegraven slooten gescheiden zijn. Zulk een
smal stuk land noemt men een slag en daar er veel bij aan liggen natuurlijk slagen. Zo treft men er de veneslagen, de hachtslagen en ook de plaagslagen. Van de beide eersten is de
naamsoorsprong voor den kenner van het terrein niet moeilijk,
maar de plaagslagen die naam heeft me wat gemarteld.
Ik wilde toch zoo gaarne weten bij welke gelegenheid de landen hem bekomen hadden. Tot 1690 hadden zij nog bij de gemeene stadsweide behoord. Ja, het was er het beste gedeelte van en
sedert dien tijd eerst prijkten zij met bovengenoemde naam,
na eenige jaren tevoren van den zogenaamden Mors te zijn
afgenomen en in publieke veiling gebragt. Op zekeren winteravond begaf ik mij naar mijn reeds bejaarden vriend met de
vraag: „Mannes Oom, weet gij ook hoe die hooislagen
ten Zui,
den van de stadsweide den naam van plaagslagen verkregen
hebben?" Met die vraag bracht ik dadelijk leven en beweging in het woonvertrek. „Dat weet ik juist, m'n jongen", zei
hij. „'k Heb het onlangs nog gelezen in de aantekeningen van
zaliger Jan Koedijk, die in die jaren van 1664 tot en met 1686
gemeensman was en als zoodanig zitting had in den raad. Wacht
ik zal ze eens voor den dag halen, die oude stukken en daar
kwam mijn goede vriend aan met een menigte handschriften,
die ik vrees dat heden door zijne erfgenamen reeds geheel zijn
verwaarloosd. Hadden Mannes-Ooms kinderen nagelaten ze
zouden nog hebben bestaan. Ja, had ik bij of na zijn overlij den
maar om die papieren gedagt, ze zouden me gaarne zijn ge368

gund, maar ik dacht toen niet wat later geschied is.
Genoeg. ons bleek uit die oude documenten het volgende:
„In den loop dezer novelle heb ik gezegd, dat Van Ittersum
bepooting toegedongen had den beiden rijdwegen uit Rijssen
naar elders loopende en dat hem dit voor een bik was toegestaan. Hoe het kwam wie weet het, maar sedert de stekken
een jaar of tien welig getierd hadden kwam er aan den eenen
weg een ziekte onder de jeugdige boomen die menig veelbelovend stuk hout voor den tijd deed sterven. De eigenaar liet
er die doode boomen uithakken en wilde in de plaats nieuwe
stekken aanbrengen. Dit verkoos de magistraat niet. De heer
had den bijl aan den boomen gelegd en dat was een bik. Wan
de bijl nti een opening gemaakt had mogt niet weer worden ingepoot, dat was volgens de overeenkomst. Die zaak zette
kwaad bleed. Van Ittersum wilde, de magistraat wilde niet. Welnu! was eindelijk 't besluit van den adelijken heer der bossen 'n
half jaar mijne tienduizend gulden terug. Zoo gedreigd, zoo
ook gedaan. Hij liet door den provincialen raadsheer de som
geregtelijk opzeggen en de gemeente moest aan haar verpligtingen voldoen. De magistraat zat met de handen in het haar.
Beurtelings ging men naar den Oosterhoff om den heer tot andere gedagten te brengen, maar ja, alles zou op den ouden
voet blijven, mits regt van inpooten. In de raadsvergadering,
daarop .gehouden, werd besloten toe te geven, doch nu kwamen
de eigenaars wier bouwland onder den zogenaamden drup der
boomen gelegen was en er nu van waren bevrijd met hand en
tand tegen dit besluit op. Zij vonden hulp bij de overige burgers die alle boomen naar St. Fielten wenschten en er zou een
oproertje in het rustige stedeke gekomen zijn had de raad
zijn besluit niet ingetrokken. Wat dan nu te doen? Ja, dan
moest men overgaan tot de verkoop van gemeentegronden,
maar voor tienduizend gulden? Waar land te vinden dat zulk
een waarde had? Alleen het beste gedeelte van de stadsweide,
die en die alleen kon vrijmaken van schuld al zag men in,
dat dit den ondergang zou zijn van menig gering burger zoo
moest men toch overgaan tot dit noodzakelijk kwaad en sedert
den verkoop van dat allerwaardigste gedeelte der gemeente
heeten zij de. . . . de. . . . maar neen, laat ons de oud Rijssenaars
daar zelve over hooren. Mannes Oom heeft de papieren ook
al geborgen.
,

,
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Wederom zitten op een schoone zomeravond van het jaar
1690 eenige oude bekenden voor de woning van meester Marsman evenals in 1660. Rustig blazen zij de rookwolkjes uit hunne
korte stompjes naar buiten, want zie alles rondom hen is rustig
in den lande. Oranje-blanje-bleu is stadhouder der witten, helaas zijn er op eene gruwelijke wijze ten onder gebracht. Zwarte bladzijde in de geschiedenis van mijn vaderland. Kon 1k
u verdelgen!
Meester Marsman ziet eens naar boven, legt het kreupele
been ietwat voorwaarts en zegt: „Jan Koedijk, nu zitten wij
toch prettiger bijeen, dan op dien avond in 1660, dien ik nog
niet ben vergeten".
„'k Wil het gelooven", antwoordt de aangesprokene, die er
ook al niet jonger op geworden is. „Nu is ook ons Prinsje -toen was het de witten met de heren staten, die mannen hebben wat plagen over ons land gebragt en toch, het is waar gebleken wat het liedeke zegt: „Al zijn de staten nog zoo groot, ze
zullen nog eten menig brood, 't is Oranje, 't blijft Oranje, 't is
Oran j e boven".
Ja vrienden, ons Wimpie, dat is nog een Prinsje, zoo zijn er
geen op welke troon ook van Europa. En nu is hij ook Koning
van Engeland; welk een eer voor ons, Koning van dat rijk, dat
de staatkunde van Jan de Witt ons tot vijand gemaakt had.
Maar ik heb altijd gezegd: het kon op den duur met de de Witten niet. Het yolk is en blijft Oranje. Wat gaven ze er in Den
Haag zelfs om om op de kermis te zingen het liedeke: Al is
ons Prinsje nog zoo klein, allewel zal hij stadhouder zijn, Oranje
boven, de Witten onder, die 's anders meent, die sla de d. . . .
Zie daar zoo het hart volbloed Oranje is, leg dan zo'n geest
eens voor eeuwig aan banden. Hoezee, we hebben ons Prinsje
weer en het is weer uitgemaakt, 't is een Prins j e uit de duizend.
Hmm, Hmm, zegt de staatsgezinde Gerrit Hoist, een mens
gelijk een ander en daar-bij nog wel eens wreed en ondankbaar
mensch. Man, zegt Hofman, spreek zoo niet over hem of geef
reden!
Holst: Wel die liggen voor de hand, 't vonnis van de Montbas en dat van Pain et vin! en dan nu het verjagen van zijn
eigen schoonvader en het bezit nemen van diens troon. Hoe
rijmt dat alles met uw goede getuigenissen. Mijn schoonzoon
bijvoorbeeld moest mij uit den armstoel jagen en gaan er zeif
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inzitten. Hoe zoudt gij dat noemen? Maar nu 't uw Prinsje
doet!
Hier viel meester Marsman in. Stil wat Hoist, draaf nu niet
door. Wat gij daar ten nadeele van den Prins zegt, dient juist
tot zijn bate. (En nu ontvouwde hij hem de reden van het schijnbare maar toch noodige wreede in het vonnis der twee genoemde verraders en gaf hem de oorzaak op waarom Willem
zoo handelen moest als hij gedaan had en nog deed. Naar dit
alles luisterden de aanwezigen met een ernstig stilzwijgen
en Hoist kroop tenminste zoo 't scheen in zijne schelpen.
Maar, kon Jan Koedijk toch niet nalaten hem in 't oor te blazen: Hoe maakt gij het met uw de Witt en zijn vonnis over den
ritmeester Buat! Als uw schoonzoon om een vergrijp van zoo
weinig belang (immers altijd bij dat uwer twee aangehaalde
voorbeelden vergeleken) door een de Witt ter dood veroordee!d
en zijn vrouw kwam in hoogst zwangere toestand tot hem om
genade te smeken voor haar echtgenoot, als dan de Witt zulk
een smeekende den rug toedraaide en zegt: 't Kan niet, zoudt
gij dan nog zingen: De Witt en de staten ze blijven Een slaaf
van Oranje dat zijn we niet meer.
Kom, mannen broeders, zegt de meester, laat ons toch nu al
die oude koeijen maar in de slooten laten waar ze de tijd wel
verder vergeetbaar zal maken en laat ons tezamen het goede
genieten dat de lieven Heer God ons landeke nog schenkt.
Ja meester, zegt Klaas Kreijkes, dat is alles goed en wel,
maar de regering van die de Witt heeft ons wat plagen op den
hals gehaald. Bepalen wij ons maar alleen bij ons stedeke.
Hoe meent gij dat vriend, vraagt meester.
Kreijkes: Wel het is niet door zijne nalatigheid, dat wij tweemaal invasie van de Munsterschen hebben gehad en dat ons
dit f 10.000 gekost heeft, waarvoor nu het beste gedeelte van de
Mors verkocht is! Wie zijn de kopers geworden? Wel de rijken
en wat zal de arme? Toen die slagen nog tot de gemeene weide
behoorden, graasde er de koe van mij even .goed als die van
burgemeester Koedijk, neen nog veel ianger, want na den
hooisnit, zend de rijke zijn vee in eigen hooiland om het zogenaamde etgroen te verorberen. Dan hadden de gemeene mans
lui's beestjes alleen vrijaf op die grazige vlakte die nu een
eigendom van particulieren geworden is.
Deze hooien nu, daar waar vroeger onze beestjes graasden. Dat
,
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hooi verkopen ze ons 's winters voor de uiterste penning, zod at
menigeen er niet naar trachten durft hoe hoog noodig hij het
heeft. Vroeger heb ik bij dat waar de beesten graasden menig
handkar gras uitgehaald en tot hooi gedroogd uit die slagen die toen algemeen waren en nu onze koetjes moeten zich
met de mindere weide des zomers behelpen en des winters half
honger lijden. Let eens op meester er zijn er nu al, die van twee
koetjes cp een gekomen zijn en de tijd is niet verre meer, dat
die van ēēn op nul komen en dat alles hebben wij te danken
aan de regering Jan de Witt en de staten. Zie dat zeg ik.
Meester Marsman: Dat alles? Neen, Kreijkes, dat is niet
waar. Hoor eens eigen schuld komt hier mede in het spel,
maar het is te laat geworden voor heden, wilt gij daaromtrent
mijne gedachten kennen kom dan morgenavond op het gewone
uur terug.
En ze kwamen terug, nieuwsgierig wat meester met eigen
schuld meende. Deze sprak: „Hoor, ik behoef ze nu van meet
af de geschiedenis van de beplanting der rijdwegen door van Ittersum niet weer voor de geest te halen. Ik voor mij zeg, dat
het regt aan zijne zijde was! Maar hoe kwam het toch dat gedurig hier en daar de boomen ziek werden en stierven. Zou een
boozen hand daarin ook werkzaam geweest zijn? Van Ittersum gelooft het voor vast en als het zoo doorgaat, dan vindt
men aan de Enterweg over een tiental jaren geen enkele boom
meer. Is de grond daar dan zoveel slechter voor den eik dan
langs den anderen weg? 't Is toch dezelfde eschgrond? Wie nadenken wil, denke na. En nog zou de heer met de vordering
van zijn geld de langzame baan gehouden hebben, die hij
tot heden met Rijssen bewandelde, als de stoutheid van een
booswicht in ons midden, wie hij dan ook zij, den goeden heer
tot het uiterste dreef. Ik meen dat libel dat hem op zekeren
tijd in huis gezonden werd, inhoudende: Oorsprong en herkomst
van het adelijk blazoen der Van Ittersums! Gemeenerstuk en
dat van 't begin tot het einde onwaar is heb ik nooit onder de
oogen gehad. Het compromiteert de gehele adellijke familie.
Zeg zoudt gij, als gij zoo van 't publiek aan de kaak gesteld
werd, geen vuur en viam blazen! Zo neen, dan waart gij de
grootste Jan Salie, van wien ik ooit gehoord heb.
De schrijver van het libel heeft het ware van de grondlegging des adelsoms schandelijk verdraaid voorgesteld. Hij ver,
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haalt: „Zekere Hollandsche graaf belegerde een stad en hield
verstandhouding met den bevelvoerenden generaal in de vesting. 't Geschiedde eens, dat hij noodzakelijk spoedig bericht
naar binnen hebben moest en ook per omgaande bericht terug.
Maar nu had de vesting nieuwe versterkingen bekomen en de
waakzaamheid van de posten en op de wallen was verdubbeld.
Wie zou zich nu wagen om door die vijandelijke schildwachten in de stad te dringen en den generaal te spreken en toch
het moest. De graaf riep daarom iemand op om tegen loon
het waagstuk te bestaan. Hij beloofde twintigduizend schilden
en den adeldom hem die het waagstuk ten uitvoer bragt. Toen
trad een lummel van een boerenjongen voor, afkomstig uit de
buurt Ittersum bij Zwolle gelegen en zei: Genadige heer, vuur
dat geld en den adel waag ik het. Geef mij ook de papieren.
Zoo gezeid zoo gedaan. De boerenlummel volbragt het waagstuk en kwam behouden in het leger terug i Genadige graaf,
doar zi ink wier sprak hij gevet mi-j nou mien geeld en
den sabelslag vuur den adel. Goed sprak de vorst, maar waar
is het antwoord van den generaal? 't Antwoord, vroeg de
soldaat! doar hei mi-j niks van ē zeg! ! Dat hek neet.
Doe biste toch 'n ezelskop! zou de graaf geantwoord hebban
en dat bist doe wel driemaal! Mijn woord zal ik bestand doen
maar dijn wapen zal te gedachtenisse van idijne domheid uit een
ezelskop bestaan en dijnen toenaam, zijn zijn Ittersum, dat zeggen: „dat ben ik driemaal". Ziedaar vrienden den inhoud van
het schande en leugenstuk .dat de heer Van Ittersūm uit Rij ssen gezonden werd. Is het nu wel te verwonderen, dat de zaak
van den verkoop der slagen dadelijk doorgang hebben moest,
al zou dit ook een der grootste plagen zijn die den gering; n
burger konden worden toegebragt. Is het geen zonderling teken
des tijds, dat tot nu toe dat ding nog door velen geloofd wordt,
ofschoon men met handen en voeten voelen kan dat de zaak
verdraaid en leugenachtig door den schrijver is voorgesteld.
Bedenk maar eens 'n boerenslungel zou zoo geraffineerd
zijn dat hij middelen wist schildwacht bij schildwacht van
de vijand te verschalken. Er zou toen reeds een Ittersum geweest zijn, dit kan mogelijk wezen, maar dan had de verklaring
van de Graaf bij den Adelslag geen zin.
Hij werd dan eenvoudig genaamd naar de streek waar hij geboren was en zeker was hij dan reeds onder dien naam in het
,

,

,
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leger bekend. Neen, vrienden, de oorsprong van den adel der
Van Ittersums is veel edeler, veel roemrijker en hun blazoen -de Ezelskop zie dat is een teken van hoge waarde die vele
adellijke heren hun moeten benijden. Want ge moet weten, dat
de ezel en wel de roode of donkerbruine ezel in het Oosten,
in rotsachtige landen bijna Goddelijke eer bewezen werd. Nu
een vier of vijf eeuwen geleden en nog staat hij er in groote
gunst en is dit dubbel waard. Doch ik zal trachten u de ware
herkomst van Van Ittersum adel en blazoen duidelijk naar
waarheid voor te stellen en dat wel volgens het advies van een
oudheid- en wapenkundige die boven alle bedenking verheven is!
Graaf Willem van Holland belegerde de stad Damiate. In zijn
leger streed een Geldersch jongeling en waar hij kon toonde
hij een moed, een beleid en een trouw aan zijn veldheer en diens
zaak, dat spoedig het oog van den opmerkzamen Willem op hem
gevestigd was. Van rang tot rang werd hij bevorderd en alleen
de sporen ontbraken nog, dan zou hij een volmaakt ridder zijn.
Damiate werd genomen en wie was mee een der eersten op de
wallen? Onze Geldersche jongeling. Dit gaf den graaf regt bij
al hetgeen hij vroeger van Gelderlandsch trouw, moed en beleid ondervonden had, om den dapperen jongen tot zijn schildknaap te bevorderen en tevens hem door ridderslag de sporen
te schenken! Die zaak geschiedde spoedig. Maar nu het blazoen van den nieuwen ridder.
Reeds heb ik u verhaald in welke groote achting en genegenheid den rooden of donkerbruinen ezel in het oosten staat en
waardig is hij, die achting en bescherming ook, want er bestaat voor den reiziger of krijgsman geen trouwer en voorzichtiger dier en de gehechtheid aan zijn heer en meester kent geen
palen. Zie, als hij hem berijdt op smalle paden, langs de diepste afgronden, heb maar geen vrees, hij is de voorzichtigheid
zelve en brengt u veilig ter plaatse waar gij wezen moet. Berijdt
gij hem in den strijd hij weet te zwenken, de vijandelijke pijlen te ontwijken; zijne berijder door zijne opmerkzaamheid
steeds zoveel mogelijk te bewaren. En mogt het ongeluk plaats
grijpen, dat zijn berijder door de vijandelijke pig getroffen ter
aarde zinkt, hij zal niet doen als het paard en galloperen briesend en snuivend voorwaarts, neen, hij blijft staan bij hem wien
hij toebehoorde als snorren de pijlen ook legio om zijne oren.
,
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Sommigen zelfs verhalen, dat hij door een bijzonder geluid te
maken de aandacht der voorbijgaanden trekt opdat zoodoende
zijn meester de noodige hulp kunne bekomen. De adellijke blazoenen bestaan meestal uit dieren als zinnebeeld. Deze bezitter
heeft in z'n blazoen een hert, een ander een leeuw, een derde
een zwaan, maar wie behalve van Van Ittersum, schittert
met den rooden ezelskop?
Vrienden! de Heer Van Ittersum mag trots zijn op den voorvader die het verwierf en het blazoen den rooden ezelskop zal
een sieraad zijn voor al zijn nakomelingen. Maar nu de drie
ezelskoppen. Waarom drie? Och mijne verbeelding mag ook
wel eens medespreken. Misschien heeft de heldhaftige Geldersche jongen gezegd: Heer graaf, zoveel eer ben ik niet waardig. Waarop het antwoord volgde: Niet dat zijt gij wel driemaal en daarom zult gij van nu af aan den naam dragen Van
Ittersum, dat zeggen wil dat ben ik driemaal, of ik ben moedig, voorzichtig en getrouw! Zie daar hebt gij de geschiedenis
van de herkomst van Van Ittersums blazoen en toen nu de kruisvaarders in het vaderland terugkwamen toen kocht de edele
graaf voor zijn gunsteling een groote strook grond in de nabijheid der nu bloeiende stad Zwolle. Daar stichtte hij een state
en de omwoners noemden zich natuurlijk naar de bezitters van
den Hof, zooals men dit toen zeide en vandaar den oorsprong
der buurtschap Ittersum.
Is het nu geen schande dat een booze geest het kwade libel
in de wereld geschopt heeft. Schande, ja over den dader maar
hij en onze magistraten wij zijn de ware schuld onzer plagen
en wilt gij nu het verkochte perceel eene plaag voor de geringe
noemen, welnu, noem ze plaagslagen, maar denk daarbij niet
aan 's lands bestuur maar ook aan eigen schuld.
Hier eindigde meester Marsman zijn toespraak en ik eindig
deze geschiedenis met het waarachtige woord van den dichter
uit de oudheid:
Och waren alle mensen wijs
En wilden daarbij wel
De wereld was een paradijs,
Nu is ze vaak een hel.
Rijssen, 16 Juli 1880.
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DE MUNSTERKOLK
VerfraaiIngen aanbrengen, onnodige en ongezonde moerassen, sompen en waterkuilen dempen, wie zou het wraken?
Wie zal er de eere niet voor toekennen aan gemeentebesturen, die zoo zorgen voor den bloei en de schoonheid van de
hun toevertrouwde steden of dorpen? Maar jammer is het
toch, dat door al dat veranderen en verbeteren voorwerpen
verdwijnen, waaraan geschiedkundige herinneringen verbonden zijn, die maar al te dikwijls met de voorwerpen zelve verdwijnen of in de vergetelheid geraken. Zoo zou het misschien
ook gelegen zijn met de kolk die den naam van „Munsterkolk" droeg, maar voor eenige jaren gedempt is, zoodat er
geen spoor van overbleef. En toch zal het niet onaardig zijn,
nog eens in herinnering te brengen, bij welke gelegenheid die
waterkolk, in het Zuidwesten van Overijssel gelegen, aan dien
buitenlandschen naam kwam. Men leze daarom het volgende:
Ten noordwesten van het stedeke Rijssen, in Twenthe gelegen, vond men tot 1864 een diepe kolk, vroeger door de ingezetenen gegraven, om aan die zijde geen gebrek aan water te
hebben, zoo er onvoorziens brand mocht ontstaan. Ik herinner
mij nog uit mijne kinderjaren, met hoeveel zorg zij des zomers
werd uitgebaggerd en van riet en bies ontdaan. En dat was
wel noodig ook; want aan den algemeenen weg naar de Stadsweide gelegen, vond de zoete jeugd het steeds aangenaam, om,
als zij de koeien naar die weide brengen moest, een werk
dat hier in 't algemeen aan de kinderen is toevertrouwd haar
behendigheid te toonen in het werpen van steenen, stukken
hout of wat de hand maar vond, in die kolk, ten einde een dam
naar de overzijde te verkrijgen, waar in het elzenbosch het een
of ander vogelenpaar zijn nestje gebouwd had. Dat dit echter
monnikenwerk was en tot niets leidde, laat zich begrijpen, maar
dat er het water in de kolk niet zuiverder door werd, ligt ook
voor de hand. Soms werd die kolk nog tot andere einden gebezigd; menig jong poesje vond daarin zijn graf! Dit laatste
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nu was verboden, maar het toezicht hierop was zoo flauw,
dat ik nimmer of nooit van eenige straf dienaangaande gehoord heb. Een reden echter te meer voor de noodzakelijkheid
om de kolk ten minste ēēnmaal in het jaar te zuiveren. Als
stilstaand water bezat zij natuurlijk ook de eigenschap ongezonde dampen uit te wasemen, die door genoemde practijken
niet gezonder werden. Doch genoeg daarvan. Gij weet nu dat
ten noordwesten van Rijssen vroeger een waterkolk bestond,
die bij zekere gelegenheid als de „Munstersche" gedoopt werd.
En welke was die gelegenheid? Dat ga ik nu verhalen.
De jaren 1665 en 1666 en veel meer nog 1672, zijn niet vergeten bij de inwoners ten plattelande van Overijssel. Ouden
van dagen, nu lang ter ziele, hebben mij met menige gebeurtenis uit dien tijd bekend gemaakt, die zij uit den mond hunner
ouders of grootouders, en die wederom van een vroeger geslacht gehoord hadden.
De naam van Baerentjen van Galen, of Munsterbaerendjen
is nog niet vergeten, zoomin als die van „Munsterschen koedief." Akelig zag het er ook uit op het platte land en in de ontmantelde kleine steden. Zoo ook in Rijssen, dat mogelijk in
1626 door Verdugo van muur en wal beroofd werd. De rijkdom
der ingezetenen, die van landbouw en veeteelt leefden, bestond
meerendeels in den veestapel; maar de Munsternaren, hier
eenmaal den baas spelende, hadden het vooral op dat vee gemunt, en wanneer een bende dier onverlaten naderde, was
men reeds er op voorbereid dat menig schoon stuk vee den stal
verlaten moest, of op de algemeene weide werd gevangen, om
daar nimmer weder te keeren. De overlevering zegt, dat zelfs
de koeien op het hooren luiden der alarmklok naar de stallen
vluchtten, als wisten zij, dat zij van daar toch niet zonder dapperen wederstand der eigenaren zouden weggenomen worden,
Weinig kon tegenstand echter baten, meer schade berokkende
hij. Zoo moest Rijssen een-maal zware brandschade opbrengen, omdat een Munstersche soldaat door burgers deerlijk geranseld was. De onverlaat zal het wel verdiend hebben, maar
het recht van den sterkste gold. Twee bange jaren heeft ook
Rijssen gezucht onder den harden kneppel van den soldaatbisschop, en na den vrede we ērgalmde op den dank- en bededag, Rijssensch overoud kerkgebouw van dankbre lofpsalmen,
en werd zeker menig gebed ten hemel gezonden, waarin de
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zucht oprees: „O Heer, bewaar ons van nu voortaan voor Munsterschen overmoed!"
In zijne diepe wijsheid besloot de Heere God dat gebed niet
te verhooren, want het jaar 1672 naderde met rassche schreden, en met dat jaar zouden ook de vij andelij kheden van deh
kant van Munster opnieuw en misschien op veel grooter schaal
beginnen. Immers, nu meer dan vroeger, gerugsteund door
Engelsche en Fransche hulp, had de Bisschop de handen veel
ruimer, en weldra bezat hij een geoefend, voltallig leger, en
rukte in vereeniging met dat van den keurvorst van Keulen
en van den landgraaf van Lunenburg Overijssel binnen. Rijssen had in 1665 en 1666 zwaar geleden. Tweemaal was het door
moedwil in brand gestoken, tweemaal had het zware geldboeten betaald. Het was dus geen wonder dat burgemeesters en
gemeenmannen er op uit waren, om zooveel mogelijk nieuwe
onheilen te voorkomen. De veestapel was met alļe moeite en
veel opoffering wederom tot op zekere hoogte gebracht, maar
werd dit ten tweeden male den bodem ingeslagen, dan stond
finale armoede voor de deur van menig burger; want bij de
meesten was de beurs geheel ledig. Na veel overleg besloot
men een Sauve garde van den vijand te koopen. Die mocht duur
zijn, maar dan was het stedeke en zijne inwoners ook gevrijwaard voor allen overlast, ja dan nam de vijand zelfs de verplichting op zich om stad en inwoners te sparen en als vriend
te behandelen. Naardat ik mij door een oud Rijssenaar heb
doen verhalen bestond eene Sauve garde uit het volgende:
Iemand die den rang van officier bij het vijandelijk leger
bekleedde, en daardoor bij alle oversten bekend stond, werd als
gijzelaar in de stad achtergelaten. Hij was voorzien van een
brief van den bevelhebber, met wien de stad de overeenkomst
getroffen had, inhoudende de order, dat elk en een iegelijk die
tot het verbonden leger van Munster-Keulen behoorde, 't zij hij
alleen, 't zij het eene bende was, het stadje niet mocht intrekken, maar om deszelfs gerechtigheid henen, zich naar elders
wenden moest, en ware het dat zulk een bende iemand uit Rijssen ontmoette, dien mocht geen kwaad geschieden, en verzocht
hij het, dan moesten die bende of enkelen van haar hem veilig binnen de stad brengen. Verder hield deze brief de hoegrootheid der som in, waarvoor de Sauve gekocht was en de
quitantie, onderteekend door den overste aan wien het geld
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uitbetaald was geworden. Van zulk een brief was de gijzelaar-officier voorzien. Kwam er nu van den kant des vijands
onraad, dan vertoonde zich de officier met zijnen lastbrief, en
de vijand trok af, zonder eenig leed te berokkenen. De Raad
der gemeente Rijssen deed w ēl, zulk een accoord te treffen,
anders zou de stad hetzelfde lot ondergaan hebben, dat Enschede, Delden, Goor, Diepenheim enz. troffen, namelijk geplunderd en verbrand te worden.
Het was in de maand Augustus, dat zich de eerste bende
Munsterschen, komende van Goor, onder den luitenant-kolonel Nagell, voor Rijssen vertoonde. Dadelijk spoedden zich de
burgemeesters naar dien kant, waar de vijand verwacht werd
en waar de ingang der stad, vroeger door eene poort afgesloten, nu slechts door een hek beveiligd werd. De witte vlag,
dat teeken des vredes, ontbrak bij de beangste burgervaderen
niet, en gelukkig zij vonden in den overste iemand, die bij
eene beschaafde opvoeding ook eene godsdienstige ontvangen
had. Hij was dus niet hard van ooren, maar luisterde met
aandacht, toen de commissie hem bekend maakte met wat de
stad al geleden had, 7 of 8 jaar vroeger. Hij betoonde zich
dan ook geenszins afkeerig van eene billijke overeenkomst, die
weldra voor vierduizend Caroli gulden getroffen werd.
De kolonel zond den gijzelaar met deszelfs lastbrief, en de
Raad bracht de contanten, en alles scheen in orde. Scheen,
zeg ik, want het was zoo niet. Het waren bij de Munstersche
armee allen Been Nagells. Velen der officieren waren schelmen; mannen die nauwelijks lezen en schrijven konden, die
meer hun bedrijf van roof en strooptochten gemaakt hadden,
dan van eerlijken strijd en alleen door den Vorst-bisschop, aangesteld waren, omdat zij veel wilden wagen voor weinig geld.
Onze officier-gijzelaar was een van die, en alvorens voor goed
binnen Rijssen zijn intrek te nemen had hij in het geheim met
een paar officieren eene overeenkomst gesloten ten nadeele
der stad. Deze zouden namelijk, zodra zij in aanraking kwamen met andere troepen van de Munsterschen, die zoeken
te bewerken Rijssen te overvallen, ofschoon bekend met de
Sauve garde. Vond men die zulks wilden, dan zoude men hem
daarvan op de een of andere wijze berichten, alsmede den
dag waarop de strooptocht geschieden zou. Hij zou zich dan
tegen dien tijd, zelfs met goedvinden van den Raad hebben
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verwijderd. En kon de burgerij geen Sauve garde toonen, dan
sprak het van zelf dat de stad vijandelijk mocht behandeld worden. Ieder gemeente immers kon zeggen: „Ik heb mij van plundering vrijgekocht!" de waarheid moest gestaafd worden
door tegenwoordigheid van den gijzelaar.
Veel moeite had het Rijssen gekost die 4000 Gulden bij een
te krijgen, want het moest zoo spoedig! Eindelijk ontfermde
zich de hoogwelgeboren heer baron Van Ittersum tot Oosterhoff, over haar. Hij schoot de som voor, echter onder eene
voorwaarde waarop wij mogelijk later nog wel eens terug zullen komen.
Overste Nagell vertrok, wel voldaan over Rijssen, en liet
den bedoelden officier achter. Wat deze het goed had binnen
de stad! Ieder beijverde zich om hem het leven aangenaam te
maken. Men had hem een flinke kamer gehuurd en van al
het noodige voorzien. Zijn kelder werd met wijn gevuld en op
zijn tafel ontbrak niets. Iedere woning stond voor hem open,
en den voornaamsten was het eene eere, hem aan tafel te ontvangen. Men deed alles wat men kon om hem te vriend te houden. Ach, men koesterde een slang aan den boezem! Ja, en wel
een gevaarlijke slang, wier beet, goed aangebracht, de naneef
nog zou gevoeld hebben. Reeds tweemalen waren vijandelijke
benden voor Rijssen verschenen; maar nauwelijks vertoonde de
officier zich met den Sauvegarde-brief, of vriendelijk en zonder morren gingen zij, begeleid door eenige inwoners tot buiten
de Gemeentegrenzen, zonder zich aan eenig kwaad schuldig te
maken. Men wenschte elkander geluk met den vrijbrief, maar
ook met den braven officier, die zoo zijn best deed om dat
„stukske pampier" kracht bij te zetten. Meer en meer rees hij
in de achting der ingezetenen, en het scheen ook dat geen
vreemde soldaten meer de stad zouden naderen. Misschien dacht
men: nu weet ieder in het vijandelijke leger reeds onze positie,
en vergeefsche tochten doen huursoldaten niet. Zij houden zich
daarom ter plaatse waar zij zich bevinden. Zoo zaten de inwoners der stad zoo gerust mogelijk onder hunnen wijnstok en
vijgeboom. Maar spoedig zouden zij uit dien droom ontwaken.
De officier jammer dat ons zijn naam niet is bewaard
gebleven; maar ook geen jammer, want hij zou de rij der namen van de ondeugenden slechts vergroot hebben! de officier, zeg ik, stond hoe langer hoe hooger aangeschreven bij iede380

re ingezetene, en omdat de omtrek rustig was, deed hij soms
een enkel uitstapje naar de bijliggende havezathen den Oosterhof en den Grimberg. De bewoners hadden hem vriendelijk
uitgenoodigd, en wijl hunne huizen nabij de stad waren en de
officier dus in een ommezien binnen de stadspoort kon zijn,
hadden de burgemeesters niet geaarzeld, hem die vrijheid toe
te staan. Nu ligt er op 1 uur afstands van de stad ook een
havezathe „den Eversberg" genaamd. Ook die heer had,
volgens zeggen van den officier, hem reeds dikwijls uitgenoodigd tot een bezoek, maar hij had het gedurig van de hand gewezen om den verren afstand. „Zie," sprak hij dan „ofschoon er in de verte geen gevaar is, en ofschoon ik geene
vrees koester dat nogmaals een bende van mijn bisschop zich
vertoonen zal, toch kon men nooit weten wat gebeuren kan,
en al wildet gij mij verlof geven, waarlijk ik zoude het niet
aannemen; ik moet aan mijn plicht getrouw blijven." Door zoo
te spreken rees hij al meer en meer in achting.
Om dezen tijd gebeurde het, dat hij zich niet wel gevoelde
en de kamer moest houden. Wat men al in vrees zat om den
goeden man! En dan kwam daar nog bij, dat er geen meister
(geneesheer) in de plaats aanwezig was. De een gaf nog beter raad dan de ander, en de vrouwen trachtten elkander de
loef af te steken, wie voor den zieke de smakelijkste spijzen
kon bereiden. Deze werd er echter niet beter op, waarom hij
op zekeren morgen den voorzittenden burgemeester ontbood
en hem verzocht, aan zijnen oppasser toe te staan, dat deze
zich naar Haaksbergen begaf, waar hij niet twijfelde of er
zou een bende Munsterschen zijn, en bij die bende wel een
die wist waar dokter A. zich ophield. Aan dezen wilde hij zijn
toestand bekend maken; die had hem reeds meer dan eens
van dezelfde kwaal genezen, en die zou zulks met Gods hulp
en die der Moedermaagd wel weder doen. Nauwelijks had de
burgemeester het verzoek in den Raad gebracht, of het werd
met algemeene stemmen toegestaan. De officier schreef aan
den quasie-dokter A. over zijn toestand, en des anderen daags
's morgens vertrok zijn oppasser, en sloeg den weg naar Goor
in. Haalde eenmaal Troje het paard binnen, dat verraad
inhield, het ging Rijssen dien Septembermorgen niet veel beter. Na eene afwezigheid van drie dagen was de knecht terug.
Welk een geluk; hij had dokter A. zelf gesproken en medi381

cijnen medegebracht. De dokter twijfelde niet of zij zouden
als vroeger dienst doen, maar als de patient herstelde, dan —
dit had hij wel meer dan eens gezegd dan moest hij gedurig
vermoeiende wandelingen ondernemen, omdat zijne gewrichten
anders niet lenig zouden blijven. Elk was verblijd om deze
goede tijding; de officier niet het minst, zoo het scheen. En hij
had nog niet langer dan acht dagen van de geneesmiddelen
gebruikt, of hij gevoelde dat zijne krachten aanwonnen. Nu
begon hij ook zijne wandelingen, soms alleen, soms in gezelschap van dezen of genen burger. Als hij vergezeld was van
een der leden van den Raad, dan begon hij zoo nu en dan te
zinspelen op eene wandeling naar den Eversberg, maar toch
dacht hij : „het was nog te ver." Er waren er, die hem aanraadden het eens te beproeven; kwam hij niet over, welnu, hij
kon halverwege terugkeren. En als hij zulks toestemde, dan
was het: „Och, ik zou den Raad nauwelijks den voorslag durven doen;" waarop zijn gezelschap dan allicht liet volgen:
„O, die zullen het u niet weigeren. Er is Been gevaar voorhanden, en uwe gezondheid, uw herstel weegt ieder zwaar op het
hart." Zoo als het ware gedrongen, deed hij op zekeren dag
het verzoek. Wat schoone woorden had hij ! Indien de Raad
de minste vrees had, moest hij het verzoek niet toestaan. Och,
het was maar omdat hij dien heer van den Eversberg al zoo
Lang had te leur gesteld; hij kon anders in den omtrek genoeg
wandelen, dan wilde hij liever tweemaal eenzelfden toer maken, enz. enz. De Raad liet zich belezen en gaf hem een verlof van twee dagen.
Hij ging, en de eerste dag ging rustig voorbij. Doch tegen
den middag van den tweeden dag kwamen twee boeren uit Eisen, die de boodschap brachten, dat zich Munsterschen in Herike hadden laten zien en dat zij, achter door Eisen henen, op
het dorp Enter schenen aan te rukken. Dat kon nu, zonder dat
Rijssen nood kreeg; men was dus nog tamelijk gerust. Maar
weldra kwamen er van de zoogenaamde Bij sterrij e, een buurt
in de nabijheid, die met den angst op het gelaat verkondigden,
dat duizend man vreemde soldaten het op Rijssen aanzetten. Nu
zat men met de handen in het haar. De Sauve garde van
huis, en dat wel met verlof! wat zou men beginnen? Weldra
stormden de vreemden binnen, en tot onderhandelen was nauwelijks tijd. Reeds sloeg hier en daar eene vlam uit de daken,
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en Rijssen ging een droevig lot te gemoet. Maar opeens ontwaakte men tot moedig verweer. De angst der vertwij f eling gaf
kracht. Schoppen, spaden, zinkroeren, sabels, pistolen en wat
men verder maar vinden kon, werd ter hand gegrepen, en
er ontstond in de Enterstraat een scherp gevecht tusschen de
burgers en de vreemde soldaten. De eersten vochten met eene
doodsverachting, die men van rustige menschen niet had kunnen verwachten; maar 1665 en 1666 lagen nog te versch in het
geheugen! Ieder begreep dat het toch gedaan zou zijn, als
de Munsterman opnieuw hier den baas kwam spelen; daarom
liever zich doodgevochten dan dood geslaafd en gesloofd voor
den vreemdeling. En hoezee! tegen den avond was de zege
voorgoed aan de zijde der burgers. Menig Munstersch soldaat
was buiten gevecht gesteld, door goed aangebrachte zeissneden; en nadat de menigte uit Rijssen gedrongen, geslagen en
geduwd was, hield men een twintigtal gevangen, die zoodanig
gewond waren, dat zij gedragen moesten worden. Ook van de
Rijssenaars waren er gewond; doch ik heb nooit gehoord,
dat er dooden gevallen zijn, wel aan den kant van de Munsterschen. Men verhaalt, dat dezen eenigen in het veld begraven
hebben, die zij, om hun verlies te bedekken, op den aftocht
medegenomen hadden. Valckenier schrijft, dat die bende nog
een paar dagen zich buiten Rijssen heeft opgehouden, zich
moetende generen met de vruchten, die het veld opleverde.
Dat zullen in dien tijd wel niet anders dan winterknollen geweest zijn. Hoe hadden zij mogelijk reeds op spek en vleesch gevlamdl Maar: „die verkeerde dingen doet, grijpt naar honig
en vindt roet!" Aardig beschrijft Valckenier Rijssen en deszelfs inwoners. „'t Is" zegt hij „een stedeke, bewoond
door boeren, die meestal op klompen gaan." Nu, die boeren op klompen hadden toch deze reis eens getoond, dat hun
de moed niet in die klompen gezakt was.
Onder de gevangenen was er 66n, die wist hoe zich de zaak
had toegedragen. 't Was alles verraad! De ziekte van den officier was gemaaktheid. De boodschap naar den dokter was
een brief aan een vriend van hem, die van vroeger was ingewijd in het snoode plan. De brief van dankzegging aan den dokter, waarvan ik nog vergat te spreken, was het bericht wanneer
de aanslag geschieden moest, en zoo hij gelukte, zou de officier zich bij hen vervoegen; zoo niet, dan zou hij trachten een
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goed heenkomen te vinden. Hij was dan in alien gevallen buiten Rijssen en zou zich wel weten te redden.
Maar dat zou hij nu anders zien. De inwoners waren nauwelijks bekend met het gedrag van den verrader, of men
vormde onderling afdeelingen, om jacht op hem te maken.
Men begreep, dat hij nog niet bij de zijnen zijn kon, maar men
begreep ook, dat men het zoeken niet naar ēēnen kant moest
aanvangen; daarom vertrok men in vier partijen, langs vier
verschillende wegen uit Rijssen. Die partij, die door de gemeene stadsweide op de buurtschap Noetsele, gemeente Hellendoorn was aangegaan, gelukte het, den verrader te vinden. In
eene boerenhut, aan de grenzen der gemeente, lag hij verborgen in een gegraven kuil, met stroo en daarover weder met
plaggen bedekt. Wat hij 't er benauwd zal gehad hebben! Maar
benauwder werd hij toch, toen hij gevoelde dat hem het hoofdbedeksel werd weggenomen, en men hem weldra bij de haren
te voorschijn haalde. Welk een triomf voor de boeren op klompen! Mogelijk ware hij in ēēnen afgemaakt; doch er waren
mannen der wet bij, die meenden dat men hem levend in
handen van Rijssensch magistraat moest afleveren. Deze konde dan de baron Van Heerdt, destijds drost van Twenthe, kennis van het gebeurde geven. Alsdan zou de vierschaar over
hem gespannen worden en hij het verdiende loon niet ontgaan. Zoo werd er besloten. Men bond hem, en in triomf ving
men den terugtocht naar Rijssen aan. Dat de man vele kwellingen moest doorstaan, valt ligt te begrijpen, maar hij had
wat verdiend ook!
Zoo was men weldra genaderd tot de kolk, waarvan dit opstel
den naam draagt. De weg is hier niet van de breedste, en
vrouwen en kinderen, die uit Rijssen kwamen om den gevangen
verrader te zien, versperden dien weg daar dermate, dat er
haast aan geen doorkomen te denken viel. Een lange wij le werd
men hier opgehouden. En nu stookte de satan in het hart van
het verraden yolk. „Wat hebben wij ook langer met den fielt
uit te staan!" riep men. „Waarom ons opgehouden en hem
nog het Leven gespaard, die dat van ons zoo gemeen op het
spel zette? Alloo, jongens, geen genade in de kolk met hem!"
En wat de gevangene ook smeekte en wat hij bad, het
hielp alles niets. Het yolk, nu eenmaal los, liet zich niet meer
beteugelen. Men wierp den verrader van de beenen, bond zijne
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handen en voeten, hing hem een zwaren steen aan den hals en
op het commando van „een, twee, drie U' bons! daar ging
hij de diepte in! Menige steen werd hem nog nageworpen.
Weldra echter bespeurde men niets meer dan kringetjes, die
zich hoe langer hoe wijder vormden, en eenige gasblaasjes, die
van den bodem opborrelden. Ook die verdwenen ten laatste,
en de verrader had een verdiend loon ontvangen, alvorens
de burgemeesters konden doordringen om hem uit de handen
van het razende yolk to verlossen. Zoo straften de Rijssenaars
van 1672 het verraad, en sedert dien tijd droeg de kolk den
naam van „Munsterkolk."
Mij dacht dat deze gebeurtenis wel in herinnering mocht
blijven, al ware het alleen maar omdat het den menschen opnieuw leert dat het kwaad eindelijk zijn meester straft, en dat
verraadplegingen nooit goede uitkomsten geven.
Rijssen, 1874.

W. J. C. van Wijngaarden.
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